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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  138/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 18/10-05-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 

μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων των Τοπικών Διαμερισμάτων 
Δήμου Καλαμάτας. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παρίσταται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα δημοτικά 
διαμερίσματα κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9698/3-5-2007 
έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Εισήγηση: «Περί κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων των τοπικών διαμερισμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας». 
 
Μέχρι και σήμερα στα κοιμητήρια των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας δεν 
υφίστατο κανονισμός, που να διέπει τη λειτουργία τους. Με έγγραφό μας προς τα Τοπικά 
Συμβούλια ζητήσαμε τις εισηγήσεις τους επί του εν λόγω θέματος. Στο σύνολό τους σχεδόν 
τα τοπικά διαμερίσματα εισηγήθηκαν σχετικώς με τη σύνταξη και εφαρμογή ενός 
κανονισμού, που θα διέπει τη λειτουργία των κοιμητηρίων, καθώς και τα τυχόν τέλη και που 
θα πρέπει να επιβληθούν. 
 
Η ανάγκη εφαρμογής ενός τέτοιου κανονισμού κρίνεται αναγκαία, ώστε αφενός να 
υπάρχουν κανόνες και αρχές, που θα διέπουν τη λειτουργία των κοιμητηρίων των Τοπικών 
Διαμερισμάτων, και αφετέρου να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση και εικόνα τους, 
διότι έχουν αναφερθεί και διαπιστωθεί προβλήματα στα εν λόγω κοιμητήρια, που έχουν να 
κάνουν σχέση ιδίως με τους χώρους χρήσης, τη διάρκεια ταφής, τα οστεοφυλάκια, τους 
οικογενειακούς τάφους κλπ. 
 
Αφού λάβαμε υπόψη τις εισηγήσεις των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Καλαμάτας για το 
εν λόγω θέμα υπαβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το ακόλουθο σχέδιο 
κανονισμού. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος : 
 
Υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας σε όλα τα κοιμητήρια των Τοπικών Διαμερισμάτων. Έγινε 
προσπάθεια έκδοσης κανονισμού μέσα από συζητήσεις που έγιναν με τους Προέδρους των 
Τοπικών Συμβουλίων. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Σίγουρα υπάρχει ανάγκη σύνταξης κανονισμού λειτουργίας των 
κοιμητηρίων. Δεν μπορεί όμως αυτός να είναι ίδιος για όλα τα 

Τοπικά Διαμερίσματα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες και σε πολλά υπάρχει πρόβλημα με το 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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ιδιοκτησιακό των κοιμητηρίων. Στα ορεινά Τοπικά Διαμερίσματα αντιμετωπίζονται τα 
προβλήματα και δεν πρέπει να επιβληθούν τέλη. 
 

 
Γίνεται καταστρατήγηση και ο καθένας κάνει ότι θέλει. Πρέπει να 
συνταχθεί κανονισμός ο οποίος θα λύσει πολλά προβλήματα. 

 
 
Σύμφωνα με το Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα η αρμοδιότητα 
συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων ανήκει στα Τοπικά 

Συμβούλια. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα,  
- το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2680/1-2-2007 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Ηλιόπουλου με το 

οποίο ζητούσε την γνώμη τους επί του κανονισμού λειτουργίας,  
- τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων Αλαγονίας, Αντικαλάμου, Αρτεμισίας, 

Ασπροχώματος, Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, 
Νέδουσας και Σπερχογείας με τις οποίες εκφράστηκε η γνώμη τους σχετικά, 

- τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 582/1968, και  
- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των 
κοιμητηρίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με το 
σχετικό σχέδιο κανονισμού που συντάχθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτας κ. 
Ηλιόπουλο Αθανάσιο και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
 

Άρθρο 1ο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»     

Η λειτουργία των Κοιμητηρίων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας θα 
διέπεται από τις εξής διατάξεις:  

1.  από τον Α.Ν. 582/1968 (Φ.Ε.Κ. 225 Α΄) 
2.  τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
3.  το Δημοτικό & Κοινοτικό Κώδικα 
4.  τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
5.  κάθε άλλη διάταξη νόμου, που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Άρθρο 2ο  «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» 

Τα κοιμητήρια, που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι των 
ακόλουθων Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας: 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  
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1.  Αλαγονίας 
2.  Αντικαλάμου 
3.  Αρτεμισίας  
4.  Ασπροχώματος 
5.  Βέργας 
6.  Ελαιοχωρίου 
7.  Καρβελίου 
8.  Λαδά 
9.  Λεϊκων 
10.  Μ. Μαντίνειας 
11.  Νέδουσας 
12.  Πηγών 
13.  Σπερχογείας 

 

Άρθρο 3ο  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» 
Η συντήρηση και η λειτουργία των ανωτέρω κοιμητηρίων ανήκει στο Τοπικό Συμβούλιο του 
αντίστοιχου Τοπικού Διαμερίσματος. 

 

Άρθρο 4ο  «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ» 
1. Η ταφή των νεκρών εντός των ορίων κάθε Τοπικού Διαμερίσματος επιτρέπεται να 

ενεργείται στο κοιμητήριο αυτού και σε χώρους, που παραχωρούνται γι’ αυτό το 
σκοπό αν και εφόσον: 

α)  ο νεκρός είναι μόνιμος κάτοικος ή καταγόμενος από το Τοπικό Διαμέρισμα  στο 
κοιμητήριο του οποίου ζητείται να ενταφιαστεί ή 

β)  πρόκειται για τους ή τις συζύγους των ανωτέρω προσώπων ή για συγγενείς τους 
μέχρι και α΄ βαθμού εξ’ αίματος. 

2. Η σχετική άδεια χρήσης του χώρου και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω  
προϋποθέσεις θα δίδεται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου 
μόνο στο όνομα του αιτούντος, αφού προηγουμένως προσκομισθούν σε αυτόν 
αντίγραφο της άδειας ταφής και του διπλότυπου πληρωμής τελών χρήσης. 

3. Η ταφή επιτρέπεται μετά από 12 ώρες από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου και 
σε περίπτωση νεκροτομής μετά από αυτήν. 

 
Άρθρο 5ο «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ» 

1. Οι παραχωρούμενοι χώροι για την ταφή των νεκρών μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια 
καθορίζονται από τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, που εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου και εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από προηγούμενη εισήγηση 
των Τοπικών Συμβουλίων. 

2. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας του χώρου. 

 

Άρθρο 6ο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ» 
1. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ορίζεται στα 3 χρόνια. Μετά την 

παρέλευση της 3ετίας ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για την περαιτέρω ελεύθερη 
διάθεση του. 
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2. Δύναται κάθε φορά με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου να χορηγείται διετής 
παράταση χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ταφής πλέον της 3ετίας, κατόπιν 
υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων προς το Τ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
από τη λήξη της 3ετίας ή του προηγουμένου χρόνου παράτασης και αφού 
προηγουμένως καταβληθούν τα σχετικά τέλη. 

 
 Άρθρο 7ο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ » 

Δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν χώροι στα κοιμητήρια των τοπικών 
διαμερισμάτων για σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

 Άρθρο 8ο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» 
1. Οι τάφοι, που θα κατασκευάζονται θα πρέπει να είναι μήκους 2 μέτρων, πλάτους 1 

μέτρου και ύψους 1 μέτρου.  

2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση χώρου μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος. Σε 
περίπτωση κατασκευής μνημείου μεγαλύτερου από τις προβλεπόμενες διαστάσεις ή 
μη εφαρμογής επί του εδάφους σύμφωνα με την οριοθέτηση από το Δήμο, ώστε 
μεταξύ των μνημείων να μένει ο προβλεπόμενος χώρος, (διάδρομος), το μνημείο θα 
κατεδαφίζεται ή θα μετατοπίζεται με ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου χρήσης του 
χώρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπόχρεου, μετά την παρέλευση 3ετίας 
από την ταφή, δύναται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου να ακυρώνεται η 
παραχώρηση και ο χώρος να επιστρέφει στο Δήμο. 

3. Σε περίπτωση κατάργησης χώρου για οποιαδήποτε αιτία από μη υπαιτιότητα του 
δικαιούχου χρήσης, δύναται να παραχωρείται αντίστοιχος χώρος στο ίδιο 
τετράγωνο, ή εφόσον δεν υπάρχει σε άλλο, με απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 

4. Σε όσους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τάφου υποχρεούνται  στον 
καλλωπισμό και στην εν γένει καλή διατήρησή του και να συμμορφώνονται προς τις 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Άρθρο 9ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» 

1. Τάφοι, που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται  ως 
καλλιτεχνικά έργα ή τάφοι, όπου είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα, διατηρούνται και 
συντηρούνται από το Τοπικό Συμβούλιο. 

2. Για την ιδιότητα ενός προσώπου ως ιστορικού αποφαίνεται επίσης το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 
Άρθρο 10ο «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΗΣ» 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να παραχωρούνται τάφοι 
δωρεάν, τιμής ένεκεν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, για να θάβονται πρόσωπα με 
Εθνική, Κοινωνική και Πολιτική δράση που, προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον 
τόπο αλλά και στο Έθνος γενικότερα. 

 

 Άρθρο 11ο «ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ» 

1. Η ανακομιδή οστών ενεργείται εντός μηνός από την παρέλευση 3ετίας από την 
ημερομηνία ταφής. Η εκταφή νεκρών από τάφους, των οποίων οι συγγενείς μετά 
την συμπλήρωση 3ετίας δεν επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον για την ανακομιδή και  
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διαφύλαξη των οστών, ενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά 
παρέλευση μηνός από της λήξης της 3ετίας, τα δε οστά των νεκρών μεταφέρονται 
εντός τάφων (χωνευτηρίων), και βεβαιώνεται εις βάρος των υπόχρεων η σχετική 
δαπάνη (δικαίωμα ανακομιδής). 

2. Μεταφορά ή εκταφή νεκρών πριν από την 3ετία ενεργείται μόνον μετά από 
παραγγελία του Εισαγγελέα. 

3. Η ταφή των νεκρών, η ανακομιδή και η μεταφορά των οστών, γίνεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία περί δημόσιας υγείας. 

4. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι 
το πτώμα τούτου δεν είναι διαλυμένο, παραμένει εντός του μνημείου μέχρι την 
τέλεια αποσύνθεση του, χωρίς καταβολή δικαιώματος παράτασης. 

5. Αντικείμενα (κινητά πράγματα, τα οποία βρίσκονται κατά τις ανακομιδές μέσα ή 
επάνω στους τάφους) επιστρέφονται στους δικαιούχους συγγενείς, εφόσον 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς τα 
αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο Δήμο. 

 

 Άρθρο 12ο «ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΑ» 

1. Η διαφύλαξη των οστών ενεργείται  μερίμνη των ενδιαφερομένων συγγενών στο 
Οστεοφυλάκειο.   

2. Τα οστά τοποθετούνται εντός ομοιόμορφων οστεοθηκών (υλικό κατασκευής – 
διαστάσεις – βαφή), που κατασκευάζονται από τους ενδιαφερομένους με τις 
προδιαγραφές, που ορίζει ο Δήμος. 

 

Άρθρο 13ο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» 
1. Όποιος θέλει να προβεί  στην κατασκευή τάφου ή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη 

δημιουργία, την τακτοποίηση ή τον καλλωπισμό τάφου, οφείλει προηγουμένως να 
λαμβάνει έγγραφη άδεια από τον Έφορο προσκομίζοντας πλήρες σχέδιο του υπό 
κατασκευή η ανακαίνιση τάφου και περιγραφικής έκθεσης. Η άδεια εκδίδεται μετά 
την καταβολή του σχετικού τέλους.  

2. Με το πέρας των εργασιών στο χρόνο, που ορίζεται από την άδεια, ο λαβών την 
άδεια οφείλει να παραδώσει το χώρο καθαρό, αποκομίζοντας οποιοδήποτε υλικό, 
δικαιουμένου του Δήμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να στραφεί κατά αυτού ή 
του κατασκευαστή του μνημείου. 

 

Άρθρο 14ο «ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 
Τα τέλη και τα δικαιώματα χρήσης χώρων εντός των Δημοτικών Κοιμητηρίων θα 
προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και θα ισχύει μέχρι την τροποποίηση της. 

Τα ανωτέρω τέλη θα είναι ανταποδοτικά και θα αποδίδονται στα τοπικά 
διαμερίσματα για εργασίες συντήρησης και για έργα στα κοιμητήριά τους.  

 

Άρθρο 15ο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
1. Τα επί των τάφων μνημεία, που είναι αφιερωμένα στη μνήμη τεθνώντων έχουν την 

έννοια εκδήλωσης θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός 
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συναλλαγής ( άρθρα 966,967,970 Α.Κ.) μη επιτρεπόμενης  της εκποίησης, 
υποθήκευσης  ή κατάσχεσης αυτών ως και της μεταβολής του προορισμού τους. Η 
επ’ αυτών ασκούμενη νομή είναι θρησκευτικού περιεχομένου και δεν έχει 
περιουσιακό χαρακτήρα. Πάντα εν γένει τα υλικά των  τάφων, μετά την ανακομιδή, 
περιέρχονται  στο Δήμο και διατίθενται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.  

2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από το Δήμο στα Δημοτικά 
κοιμητήρια αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικού 
πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές 
πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί 
περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και ως εκ τούτου 
απαγορεύεται η μεταβίβαση του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και 
καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του. 

3. Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις έξοδος από τα 
Δημοτικά Κοιμητήρια παντός είδους αντικειμένων. 

4. Απαγορεύεται η είσοδος εντός του Κοιμητηρίου των πάσης φύσης οχημάτων, πλην 
των ειδικών οχημάτων μεταφοράς των νεκρών. 

5. Όπου στον παρόντα κανονισμό απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει εισήγηση από το κατά τόπον 
αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. Όπου επίσης από τον παρόντα κανονισμό απαιτείται η 
υποβολή αίτησης και δεν αναφέρεται ρητά που αυτή θα απευθύνεται, τότε αυτή θα 
υποβάλλεται  στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο. 

6. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου υποχρεούται εγγράφως και επί αποδείξει 
κατά τη χορήγηση της άδειας χρήσης να γνωστοποιεί στους συγγενείς του νεκρού 
κατά τον ενταφιασμό  τις διατάξεις των άρθρων 6, 8, 11, 12, 13 & 14 του παρόντος 
κανονισμού και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής τους. 

 
Άρθρο 16ο «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

1. Για υφιστάμενους τάφους προ της ισχύος του παρόντος κανονισμού η τριετία του 
άρθρου 6§1 αρχίζει από την ισχύ του παρόντος άνευ  καταβολής τελών. 

2. Μετά την παρέλευση της τριετίας δύναται να χορηγηθεί η παράταση του άρθρου 
6§2 υπό τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, διαφορετικά ο 
χώρος περιέρχεται στο Δήμο Καλαμάτας για την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του.  

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 


