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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  395/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 18/24-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 397 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 395 
απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 
2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ως γνωστόν µέχρι και σήµερα δεν 
υπάρχει στα κοιµητήρια των τοπικών διαµερισµάτων του ∆ήµου 

Καλαµάτας κάποιος κανονισµός που να ρυθµίζει τα σχετικά µε την λειτουργία τους. Είναι 
γνωστό επίσης ότι σε πολλά κοιµητήρια και ειδικότερα στα κοιµητήρια των πεδινών 
διαµερισµάτων υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη χωροθέτηση, µε 
τους οικογενειακούς τάφους, µε τους χρόνους χρήσης των χώρων αυτών.  
 
Ζητήσαµε εγγράφως από τα τοπικά συµβούλια του ∆ήµου µας να καταθέσουν τις απόψεις τους 
για τη σύνταξη ενός κανονισµού που θα διέπει τη λειτουργία των κοιµητηρίων. Τις εισηγήσεις 
των τοπικών συµβουλίων τις λάβαµε υπόψη µας, κάναµε έναν συγκερασµό αυτών και 
καταλήξαµε στο σχέδιο το οποίο φέρνουµε σήµερα προς συζήτηση και ψήφιση. 
 
Οι βασικές αρχές αυτού του κανονισµού είναι οι ακόλουθες: 

1) Η συντήρηση και η διατήρηση των κοιµητηρίων ανήκει στα τοπικά συµβούλια, 
αρµοδιότητα άλλωστε που απονέµεται από τον νέο δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα. 

2) Η άδεια χρήσης του χώρου ταφής θα δίδεται από τον πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου 

3) Θα επιτρέπεται η ταφή για τρία χρόνια ατελώς, χωρίς την καταβολή δηλαδή τέλους σε 
όσους είναι µόνιµοι κάτοικοι των διαµερισµάτων, ενώ θα καταβάλλονται τέλη από 
όσους κατάγονται από το τοπικό διαµέρισµα ή όσοι είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ 
αίµατος µέχρι και πρώτου βαθµού κατοίκων ή καταγόµενων από το τοπικό διαµέρισµα. 
Μετά την τριετία το τέλος που ορίζεται θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως εφόσον βέβαια 
το επιθυµούν να εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το χώρο. 

4) Απαγορεύεται από τον κανονισµό ρητά η σύσταση οικογενειακών ταφών για να 
αντιµετωπισθεί το πρόβληµα του χώρου που υπάρχει µέχρι σήµερα. 

 
Και όσον αφορά τα τέλη, αυτά κινούνται σε µια ήπια µορφή, δεν έχουν καµία σχέση µε τα 
τέλη τα οποία υπάρχουν στο κοιµητήριο της Καλαµάτας και επιπλέον θα είναι ανταποδοτικά, 
υπάρχει σχετικό άρθρο µέσα στον κανονισµό που το προβλέπει, θα αποδίδονται δηλαδή στα 
τοπικά διαµερίσµατα για εργασίες συντήρησης ή των αναγκαίων έργων στα κοιµητήρια αυτών.  
 
Φιλοδοξούµε µε τον κανονισµό αυτό να υπάρξει µια εύρυθµη λειτουργία στα διαµερίσµατα και 
γι΄ αυτό το λόγο ζητάµε να ψηφισθεί οµόφωνα ο κανονισµός και επιπλέον να υπάρξει η 
συνεργασία και η συνδροµή των τοπικών συµβουλίων για την πιστή εφαρµογή του. 
Ευχαριστώ. 
 
(Αλλαγή ταινίας) 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αλαγονίας): 
Σίγουρα για τα τοπικά συµβούλια δεν διαφωνώ για τη συντήρηση και την επίβλεψη 

του κοιµητηρίου. Την ταφή και την εκταφή των νεκρών θα την κάνει ο ∆ήµος ή οι κάτοικοι; 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Μ. Μαντίνειας): 
∆εν µπορώ να πω και πολλά πράγµατα γιατί σχεδόν οι προτάσεις µας 

έγιναν αποδεκτές, µέχρι και για τα τέλη και συγνώµη από τα παιδιά τα υπόλοιπα, µάλλον 
είµαστε οι µοναδικοί ίσως που είχαµε πει να επιβληθούν τέλη, θέλω να κάνω δύο – τρεις 
επισηµάνσεις. Αυτονόητο είναι ότι δεν µπορούµε να τις κάνουµε εµείς τις εκταφές. Όµως θέλω 
να πω το εξής και το είχαµε πει και τότε, για τα 10 ευρώ για το οστεοφυλάκιο, είχαµε προτείνει 
εµείς µια πάγια προκαταβολή 50 ευρώ ας πούµε, και να ισχύει εφάπαξ και όχι κάθε χρόνο τις 
υπηρεσίες να τις ταλαιπωρείς, να στέλνουν χαρτιά για 10 ευρώ. Ίσως πρέπει να το δούµε σ΄ 
αυτόν τον τοµέα, δηλαδή σαν µια εφάπαξ εισφορά ή ανά δεκαετία. Το είχαµε και στις 
προτάσεις µας.  
Για το τέλος των 50 ευρώ συµφωνώ, ο κόσµος έχει απαιτήσεις αλλά έχει και υποχρεώσεις. 
 
Επειδή µπορεί να υπάρχουν τυχόν δωρητές, πρέπει να προβλεφτεί να υπάρξει µια πλάκα µέσα 
που να αναφέρονται όλων τα ονόµατα, να µη διεκδικεί ο καθένας γη και το ένα και το άλλο µε 
τη στενότητα που υπάρχει. 
Επίσης δυστυχώς υπάρχει πρόβληµα, τα τρία χρόνια δεν είναι επαρκή. Πρέπει χωρίς απόφαση 
του τοπικού να πούµε για πενταετία.  
Συµφωνώ απόλυτα για το θέµα των οικογενειακών ταφών. ∆εν θα έχουµε τι να κάνουµε και 
τώρα ήδη δεν έχουµε χώρο.  
Θα έχει αναδροµική ισχύ σ΄ αυτά; 
 

 
Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Ηλιόπουλο το εξής: Επειδή η Καλαµάτα 
αντιµετωπίζει τεράστιο πρόβληµα µήπως θα µπορούσαµε να κάνουµε µια 

διαφορετική χρήση των νεκροταφείων των Λεϊκων και του Ασπροχώµατος; ∆ηλαδή κάποια 
στιγµή να ορίσουµε κάποιο κοµµάτι της Καλαµάτας ότι θα µπορεί να θάβονται εκεί οι νεκροί µε 
αποτέλεσµα να ελαφρώσουµε το πρόβληµα που έχει η Καλαµάτα όσο µπορούµε. 
 

 
Για τις ερωτήσεις του κ. Μέλιου. Η ταφή και η εκταφή θα γίνεται όπως 
γινόταν κ. Μέλιο, άλλωστε δεν έχει επιβληθεί τέλος γι΄ αυτό. Αν 

µπορούσαµε να την κάνουµε και είχαµε το προσωπικό να την κάνουµε και στα διαµερίσµατα, 
θα έµπαινε και τέλος όπως µπαίνει και στην Καλαµάτα. Η συντήρηση και η λειτουργία των 
κοιµητηρίων προβλέπεται από το νόµο. Με τον νέο δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα η 
συντήρηση και η λειτουργία των κοιµητηρίων ανήκει στα τοπικά συµβούλια. 
 
Στον κ. Κουµουνδούρο. Τα τέλη οστεοφυλακίου δεν προβλέπεται να επιβληθούν. Με την 
απόφαση που έλαβε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αφαιρέθηκε το σχετικό εδάφιο.  
Για την τριετία. Βάζουµε καταρχήν την τριετία και αν διαβάσετε καλά στο άρθρο 11 παρ. 4, 
λέει ότι αν µετά την τριετία διαπιστωθεί ότι δεν έχει αποσυντεθεί ένα σώµα, θα παραταθεί 
χωρίς καταβολή µάλιστα τέλους. Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει την εκταφή και θέλει να  
διατηρήσει το µνηµείο, µένει το πτώµα µέσα αλλά πληρώνει. Είναι σαφέστατο. Εγώ πιστεύω 
ότι η πενταετία είναι πάρα πολύ. 
Όσον αφορά το ερώτηµα που τέθηκε για την αναδροµική ισχύ του νόµου, υπάρχει στις 
µεταβατικές διατάξεις σχετική πρόβλεψη η οποία λέει ότι για τους τάφους οι οποίοι υφίστανται 
προ της ισχύς του νόµου, οι δικαιούχοι αυτών θα µπορούν να τους χρησιµοποιήσουν για τρία 

ΜΕΛΙΟΣ 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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χρόνια χωρίς την επιβολή τέλους. Μετά την τριετία αν θέλουν να διατηρήσουν τον τάφο θα 
πρέπει κι εκεί να καταβάλουν τέλος. Τρία χρόνια λοιπόν είναι χαριστικά.  
 
Στα ερωτήµατα του κ. Νταγιόπουλου. ∆εν νοµίζω ότι τίθεται θέµα να κάνουµε χρήση του 
κοιµητηρίου των Λεϊκων ή του Ασπροχώµατος για την Καλαµάτα. Το κοιµητήριο των Λεϊκων 
είναι πάρα πολύ µικρό, ζήτηµα εάν φτάνει τα δύο στρέµµατα, οι κάτοικοι ξεπερνούν τους 
1.000, ήδη έχουµε πρόβληµα και φαντάζοµαι ότι το ίδιο πρόβληµα έχει και το Ασπρόχωµα. ∆εν 
νοµίζω ότι πρέπει καν να το συζητάµε. Επέκταση, να συζητήσουµε. 
Οι χώροι όπου έχουν γίνει εκταφές περιέχονται στο ∆ήµο. Από τη στιγµή που έχουν 
εγκαταλειφθεί. . . 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αλαγονίας): 
Κε Πρόεδρε, στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο νεκρός είναι µόνιµος κάτοικος ή 

καταγόµενος από το δηµοτικό διαµέρισµα του κοιµητηρίου. Εδώ ποιος είναι ο µόνιµος 
κάτοικος; Εγώ τώρα π.χ. µένω στην Καλαµάτα γιατί εργάζοµαι στην Καλαµάτα. Είµαι µόνιµος 
κάτοικος; Φυσικά όχι. Εδώ στο άρθρο αυτό θα δηµιουργηθούν προβλήµατα. Υπάρχουν 
κάτοικοι οι οποίοι µένουν στην Αθήνα. ∆εν είναι µόνιµοι κάτοικοι. Πρέπει να τους βάλουµε να 
πληρώσουν; Αφού κατάγονται από την Αλαγονία. Και όπως και σε όλα τα διαµερίσµατα.  
 
Το άλλο που θέλω είναι στο άρθρο 6, που λέει διάρκεια χρήσης του χώρου. Ορίζεται σε τρία 
χρόνια. Αυτό δεν το δέχοµαι. Να γίνει πέντε χρόνια. ∆εν υπάρχει περίπτωση σήµερα να ταφεί 
κάποιος και να λειώσει σε τρία χρόνια. ∆εν υπάρχει καµία τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, ας το 
κάνουµε από τώρα στα πέντε χρόνια και να ισχύουν τα υπόλοιπα από τα πέντε και µετά.  
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Βέργας): 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Εµείς στη Βέργα είχαµε 

προχωρήσει, είχαµε κάνει κανονισµό λειτουργίας αλλά οπωσδήποτε όπως είπε και ο κ. 
Κουµουνδούρος, δεν εφαρµοζόταν. Εγώ είµαι υπέρ του κανονισµού λειτουργίας των 
κοιµητηρίων, όµως θέλω να κάνω κάποιες επισηµάνσεις: 
∆ιαπιστώνεται αυτή τη στιγµή ότι τα κοιµητήρια στα διαµερίσµατα είναι σε δεινά χάλια. Αυτή 
τη στιγµή δεν υπάρχει στα περισσότερα κοιµητήρια ούτε οστεοφυλάκιο. Αυτή τη στιγµή στη 
Βέργα δεν υπάρχει οστεοφυλάκιο, βέβαια είναι υπό κατασκευή. ∆ιαπιστώνεται στο τεχνικό 
πρόγραµµα ότι δεν υπάρχει κεντρικός κωδικός για τα κοιµητήρια των διαµερισµάτων. Εδώ 
πέρα πρέπει να εξευρεθούν κάποια χρήµατα ούτως ώστε να γίνουν κάποιες εργασίες που είναι 
απαραίτητες στα κοιµητήρια και να προχωρήσουµε οπωσδήποτε στη διαδικασία αυτή που λέτε 
του κανονισµού λειτουργίας.  
Εγώ έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι γίνεται µεγάλη χρήση στα κοιµητήρια, θα 
πρέπει ο νεκρός να είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια ατελώς και µετά τα πέντε χρόνια 
οπωσδήποτε να επιβάλλεται το τέλος.  
 
Αυτά είχα να επισηµάνω, βέβαια θα ψηφίσω τον κανονισµό λειτουργίας γιατί θέλω να 
εφαρµοσθεί, τέλος πάντων να µπει κάποια σειρά στα κοιµητήρια. Και βεβαίως το 
σηµαντικότερο απ΄ όλα να είναι ο χώρος αυτός ανθρώπινος και επισκέψιµος και να µη 
δηµιουργούνται προβλήµατα και εικόνες τις οποίες δεν µπορώ να αποκαλέσω. Ευχαριστώ. 
 

 
Με αφορµή τη συζήτηση για τον κανονισµό λειτουργίας των κοιµητηρίων, 
πρέπει να τονίσουµε το εξής: Είναι δυσανάλογη η πληθυσµιακή ανάπτυξη 

των τοπικών διαµερισµάτων και ιδιαίτερα των πεδινών µε βάσει τις υποδοµές που υπάρχουν 
στα κοιµητήρια. ∆ηλαδή τα Λέικα πριν είκοσι χρόνια είχε 200 – 300 κάτοικους. Τα Λέικα 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΧΕΙΛΑΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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σήµερα είναι κοµµάτι της Καλαµάτας, µιλάµε για 2.000 κόσµο. Το Ασπρόχωµα το ίδιο, ο 
Αντικάλαµος το ίδιο, η Βέργα το ίδιο, η Μαντίνεια το ίδιο. Αυτός ο προβληµατισµός που έχουµε 
και λέµε σήµερα ότι πρέπει να βάλουµε έναν κανονισµό, θα πρέπει να ξεκινάει παίρνοντας 
υπόψη τη γνώµη των τοπικών συµβουλίων, γιατί έχουν κι αυτά το λόγο τους και εµείς εδώ θα 
πρέπει να συζητήσουµε µαζί τους για το πώς θα επεκταθούν τα τοπικά κοιµητήρια. Ήδη 
αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της Καλαµάτας. Είναι γνωστό ότι στην πόλη χρειαζόµαστε ένα 
νέο κοιµητήριο. Το έχουµε συζητήσει, έχει γίνει ένα πρόπλασµα ενεργειών, υπάρχουν κάποιες 
αποφάσεις. Σε λίγο καιρό στη Βέργα δεν θα έχουν χώρο για να ταφούν οι δικοί τους νεκροί, οι 
άνθρωποι των τοπικών διαµερισµάτων. Έχει γιοµίσει. Σε λίγο το ίδιο θα συµβαίνει και στη 
Μαντίνεια, το ίδιο θα συµβαίνει και στα Λέικα, το ίδιο και στο Ασπρόχωµα. Άρα πρέπει να 
προβλέψουµε από σήµερα και να δούµε ή νέα ή επέκταση των ήδη υπαρχόντων µε αφορµή τη 
συζήτηση που κάνουµε σήµερα.  
 
Και πράγµατι συµφωνώ µε όλους τους υπόλοιπους, είναι πολύ επώδυνη η διαδικασία να λες 
στα τρία χρόνια κάνω µια τοµή δειγµατοληπτική για να δω αν ο νεκρός έχει λιώσει. Η 
πενταετία είναι απαραίτητη. ∆υστυχώς ή ευτυχώς, ή οι αντιβιώσεις ή η διατροφή ή ο 
υπερκορεσµός των εδαφών δεν αφήνει περιθώρια για τριετία. Όλοι ξαναχώνονται.  
 
Πάντως για εµένα αυτή είναι η ιστορία, µε αφορµή αυτό, να κάτσουµε να συζητήσουµε σε ένα 
άλλο ∆ηµοτικό Συµβούλιο παίρνοντας υπόψη τη γνώµη των τοπικών διαµερισµάτων για το 
πώς πρέπει να δούµε τους κωδικούς χρηµατοδότησης για επέκταση των ήδη υπαρχόντων. Θα 
έχουµε σοβαρότατο πρόβληµα.  
∆εν µιλάω τώρα για τα ορεινά διαµερίσµατα τα οποία πληθυσµιακά φθίνουν.  
 

 
Κε Πρόεδρε, όπως και στη ∆ηµαρχιακή, εµείς έχουµε επισηµάνει την 
ανάγκη ύπαρξης κανονισµού λειτουργίας. Από κει και πέρα όµως ο 

κανονισµός λειτουργίας µπορεί και πρέπει να είναι ενιαίος για όλα τα κοιµητήρια, αλλά έχουµε 
σοβαρές επιφυλάξεις στο τέταρτο θέµα που αφορά τα τέλη. Άµα δεν θέλουµε να δούµε πως 
εξελίσσονται, ας µου επιτραπεί η έκφραση, τα κοιµητήρια, είναι όπως έχει αντιµετωπίσει ο 
∆ήµος Καλαµάτας τα ορεινά και τα πεδινά διαµερίσµατα. Άλλα τέλη έχουν τα πεδινά και άλλα 
τα ορεινά. Από κει και πέρα ο ισχυρισµός ότι η τριετία επειδή είναι στην Καλαµάτα πρέπει να 
γίνει και στα τοπικά διαµερίσµατα, δεν ισχύει, είναι τουλάχιστον χωρίς υπόβαθρο, διότι όπως 
είπε και ο προλαλήσας ο ∆ηµήτρης ο Μπάκας, η διαδικασία αυτή είναι επώδυνη και δεν νοµίζω 
ότι στα χωριά γίνεται πουθενά στα τρία χρόνια καµία εκταφή.  
 
Από κει και πέρα έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις στο άρθρο 7, που απαγορεύει τους 
οικογενειακούς. Εδώ θα πρέπει να δούµε ότι να επιτρέπεται µε σύµφωνη γνώµη των τοπικών 
συµβουλίων. Αν δηλαδή ένα κοιµητήριο είναι τεράστιο και δεν έχει θέµα χώρου, δεν βλέπω το 
λόγο γιατί να απαγορεύεται. ∆ηλαδή να επιτρέπεται µόνο µε σύµφωνη γνώµη του τοπικού 
συµβουλίου.  
 
Από κει και πέρα πιστεύουµε ότι ο κανονισµός πρέπει να ψηφισθεί µε τις δύο αυτές 
παρατηρήσεις τις οποίες είπαµε και µε την προοπτική ότι στα τέλη θα υπάρξει µια 
διαφοροποίηση γιατί είναι πλέον διαφορετική και πρέπει να είναι και η αντιµετώπιση των 
πεδινών από τα ορεινά διαµερίσµατα. Από κει και πέρα πιστεύω ότι στα κοιµητήρια 
αντικατοπτρίζεται ο πολιτισµός και η κουλτούρα του κάθε τοπικού διαµερίσµατος και από κει 
και πέρα ο κανονισµός πιστεύω ότι πρέπει να βοηθάει σ΄ αυτό και όχι να δηµιουργεί 
προβλήµατα. Και το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η τριετία, η οποία πρέπει να γίνει πενταετία 
οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Και εµείς πιστεύουµε ότι η ύπαρξη του κανονισµού λειτουργίας είναι 
αναγκαία. Και ένας κανονισµός λειτουργίας πρέπει να διέπει το σύνολο των 

διαµερισµάτων, είναι κοινός κανόνας αναφοράς όλων των διαµερισµάτων. Και εµείς έχουµε 
κάποιες επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας των τελών, θα τις πούµε στο επόµενο θέµα.  
Τώρα, πιστεύω ότι πρέπει η πενταετία να ισχύσει, φαίνεται ότι είναι κοινός τόπος, κοινή 
απαίτηση όλων τα πέντε χρόνια να υπάρξουν. Παρακαλώ την πλειοψηφία να το δει µε ανοιχτή 
µατιά και να το προσεγγίσει όπως πρέπει. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ζητάει το σύνολο 
των τοπικών διαµερισµάτων και άπτεται της κοινής λογικής. Πράγµατι όποιος έχει βρεθεί στα 
κοιµητήρια βλέπει ότι η πενταετία είναι εκ το ουκ άνευ.  
 
Καλό θα είναι να δοθούν ή δυνατόν σε µερικές περιπτώσεις κάποιες ελευθερίες στα τοπικά 
συµβούλια. Πρέπει να τιµούµε τα τοπικά συµβούλια για το ρόλο τους. Πιθανόν κι αυτό που 
είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος να είναι υπό εξέταση, δεν ξέρω ποιες ήταν οι εισηγήσεις των 
τοπικών συµβουλίων σε επίπεδο. . . ∆εν ήταν στο φάκελο προχθές κε Ηλιόπουλε, δεν ήταν. 
Σας είπα ότι δεν ήταν στο φάκελο της µειοψηφίας τουλάχιστον, τι να κάνουµε τώρα; Πιστεύω 
λοιπόν ότι εσείς που ξέρετε, αυτή τη στιγµή δεν θέλω να αντιδικήσω, εσείς ξέρετε ποιες ήταν 
οι εισηγήσεις των τοπικών συµβουλίων, κατά συνέπεια λοιπόν εάν στις εισηγήσεις τους 
φαίνεται ότι η επιθυµία τους είναι να υπάρξουν οικογενειακοί τάφοι µε δικιά τους επίβλεψη και 
δικιά τους δικαιοδοσία, νοµίζω ότι πρέπει να το δείτε κι αυτό.  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι είναι δύσκολη η συνεδρίαση σήµερα γιατί τα θέµατα όλα 
είναι εξαιρετικά σηµαντικά. Να πω κι εγώ τρεις κουβέντες εδώ ως συµβολή στο 

δύσκολο αυτό θέµα που µας αφορά και προσωπικά.  
 
Ολοκληρώνονται οι κανονιστικές αποφάσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Είχαµε την κανονιστική 
απόφαση για τους γάµους, τώρα κανονιστική απόφαση για τα κοιµητήρια στα περιφερειακά 
διαµερίσµατα. Αυτά είναι αναγκαία, οι κανονιστικές αποφάσεις πρέπει όλες να έχουν 
ολοκληρωθεί µέχρι το ∆εκέµβριο και να στις συγκεντρώσουµε σε ένα τοµίδιο όλες, από τον 
κανονισµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τον κανονισµό της λειτουργίας των δηµοτικών 
προσώπων, ώστε και να ενηµερωνόµαστε και εµείς και οι συµπολίτες µας. Αυτά είναι αναγκαία 
για να µπορούµε να λειτουργήσουµε καλά.  
 
Θέλω να συγχαρώ στην αρχή τον Θανάση τον Ηλιόπουλο. Έχει κάνει µια δουλειά δύσκολη 
τους τέσσερις µήνες. Είναι δύσκολο και συναισθηµατικά φορτισµένο το συγκεκριµένο θέµα και 
στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Να φτάσουµε σ΄ αυτό τον περίπου 
συγκερασµό των απόψεων µε τις αποκλείσεις τις λίγες που έχουµε δεν είναι εύκολο πράγµα. 
Και γι΄ αυτό κε Ηλιόπουλε έχεις τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία κατέβαλες 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα το οποίο θα δώσει το Σώµα, το οποίο βεβαίως διαφαίνεται. 
 
Εγώ νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι ότι ο πολιτισµός µας καταδεικνύεται πρωτίστως από την 
κατάσταση των κοιµητηρίων. Και θυµάµαι την προεκλογική περίοδο και το θυµόσαστε και όλοι 
όπου στα χωριά τα οποία πηγαίναµε, ένα από τα θέµατα το οποίο τέθηκε σχεδόν απ΄ όλα τα 
χωριά, τα 13 δηµοτικά µας διαµερίσµατα, ήταν η κατάσταση των κοιµητηρίων και των 
οστεοφυλακίων. Μάλιστα θυµάµαι ότι σε κάποια απ΄ αυτά κατηγορούσαν τις δηµοτικές αρχές 
ότι δεν έκαναν τίποτα, το ένα το άλλο, και η συµβολή του κόσµου εκεί δεν ήταν αυτή η οποία 
έπρεπε να είναι. Επιπλέον, υπάρχει µια αύξηση των εφαπτοµένων στα διαµερίσµατα χωρίς 
προηγούµενο τα τελευταία χρόνια, που συνδέεται µε την κατάσταση η οποία υπάρχει στην 
Αθήνα αλλά και µε την κατάσταση η οποία υπάρχει στην Καλαµάτα. Υπάρχει κορεσµός. Σχεδόν 
σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα ζητείται επέκταση. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ελεγχθεί, 
και ασφαλώς πρέπει να υπάρξει και ένας κανονισµός και να υπάρξει και προστασία των τοπικών 
κοινωνιών. Είπε κάποιος αγορητής προηγουµένως ότι είναι προτιµότερο να έχουµε ένα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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κανονισµό µε προβλήµατα παρά να µην έχουµε καθόλου κανονισµό. Η κατάσταση λοιπόν η 
οποία υπήρχε οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα. Και αν µε τον κανονισµό τον υπάρχοντα 
παρατηρηθούν κάποια προβλήµατα, εδώ είµαστε, το κυρίαρχο Σώµα, να τροποποιήσουµε την 
σχετική κανονιστική απόφαση. Εµείς είµαστε εδώ, δεν είναι θέσφατο το ψηφίζουµε και 
τελείωσε,  από κει και πέρα ότι χρειαστεί, να το κάνουµε και να το αλλάξουµε. Λοιπόν µε τον 
συγκεκριµένο κανονισµό που ασφαλώς πρέπει να είναι ενιαίος στα 13 δηµοτικά διαµερίσµατα, 
δίνεται και πολύ σωστά, προτεραιότητα ο κυρίαρχος λόγος, ο αποφασιστικός λόγος στο τοπικό 
συµβούλιο και στον πρόεδρό του. Αυτός θα αποφασίζει για το νοικοκυριό που πρέπει να 
υπάρχει µέσα στο κοιµητήριο του χωριού.  
 
Από κει και πέρα είναι πολύ σωστό η ανταπόδοση. Τα χρήµατα θα συγκεντρώνονται από κάθε 
δηµοτικό διαµέρισµα και θα πηγαίνουν όλα για την βελτίωση της κατάστασης του κοιµητηρίου. 
Αν χρειαστεί να παρέµβει και ο ∆ήµος µε τα δικά του χρήµατα για το οστεοφυλάκιο ή για την 
επέκταση που χώρου που δυστυχώς χρειάζεται επέκταση στα περισσότερα και ιδιαίτερα στα 
δυναµικά σε πληθυσµό δηµοτικά διαµερίσµατα, ασφαλώς και ο ∆ήµος θα το κάνει.  
 
Κε Ηλιόπουλε να δείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, και το θέτω και υπόψη του Σώµατος, την 
περίπτωση συνδηµοτών µας στα δηµοτικά διαµερίσµατα που είναι σε κατάσταση πενίας ή 
γενικότερα αδυναµίας να καταβάλουν κι αυτά τα ελάχιστα χρήµατα. Να προστεθεί ένα άρθρο 
που να δίνεται η αποφασιστική αρµοδιότητα στο τοπικό συµβούλιο να αποφασίζει για να 
θάπτονται και για να γίνονται οι σχετικές διαδικασίες δωρεάν για τους συγκεκριµένους 
συνανθρώπους µας.  
 
Το άλλο το οποίο να τροποποιήσετε, φαίνεται οµόθυµη η διάθεση από το Σώµα, την τριετία να 
πάει στην πενταετία. Εγώ συµφωνώ µαζί σας, πρέπει να υπάρχει ένας γενικός κανόνας µε την 
Καλαµάτα, γράφτε «τριετία ή µέχρι πενταετία κατά τη βούληση της οικογένειας». Να µην 
υπάρχουν ούτε µάρµαρα, ούτε τοµές, αλλά κατά τη βούληση της οικογένειας. ∆ιαφαίνεται από 
τις παρατάξεις ότι αυτή η διάθεση υπάρχει στα χωριά. Γράφτε «τριετία ή πενταετία κατά τη 
βούληση της οικογένειας». Από κει και πέρα βλέπουµε. Και να προσθέσετε και ένα άρθρο γι΄ 
αυτούς που είναι πένητες ή έχουν αδυναµία. Κατά την κρίση του τοπικού συµβουλίου, δεν 
χρειάζονται χαρτιά. Εκεί τοπικές κοινωνίες είναι, να τους θάψουν δωρεάν. 
 
Σύντοµα θα µιλήσουµε για το κοιµητήριο της Καλαµάτας. Τα προβλήµατα τα ξέρετε στο 
υπάρχον κοιµητήριο. Ο αγώνας είναι καθηµερινός και συνεχής και για το νέο κοιµητήριο. Και 
να έχετε υπόψη σας ως Σώµα, ότι και στο νέο κοιµητήριο υπάρχουν προβλήµατα. ∆εν είναι 
καθόλου ρόδινα τα πράγµατα. Αυτή την εβδοµάδα θα γίνουν δύο ή τρεις συσκέψεις. Υπάρχει 
συσσώρευσει δράσεων σε µια συγκεκριµένη περιοχή, στην επιτροπή που έχει επιλεγεί, 
υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήµατα και γίνεται αγώνας δρόµου και άλµατα εις ύψος, δεν 
βοηθάει και το ανάγλυφο εκεί της περιοχής γενικότερα, για να µπορέσουµε να τα 
ξεπεράσουµε, πάντοτε στην κατεύθυνση να πάµε σε ένα νέο κοιµητήριο το οποίο να καλύπτει 
τις ανάγκες της πόλης. Αυτό «να καλύπτει τις ανάγκες της πόλης» σας το λέω µε σοβαρό 
ερωτηµατικό. Βεβαίως θα αποφασίσει το Σώµα για τις συζητήσεις που γίνονται, ανοικτές 
συζητήσεις σε επίπεδο υπηρεσίας, έτσι, δεν γίνονται τίποτα συζητήσεις εν κρυπτώ γι΄ αυτό το 
µεγάλο ζήτηµα, θα ενηµερωθεί το Σώµα και θα πάρει αποφάσεις. Το κρίσιµο ζήτηµα του 
1.700.000 € ξεπεράστηκε, εντάχθηκε και µε τη βοήθεια του κ. Λαµπρόπουλου ο οποίος έχει 
βοηθήσει στο συγκεκριµένο θέµα και ευθαρσώς το λέω, εντάχθηκε στο πρόγραµµα των 
δηµοσίων επενδύσεων αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήµατα σοβαρά.  ∆εν είναι εύκολα και 
εκεί τα θέµατα. 
 
Λοιπόν, αυτά. ∆εν ξέρω εάν βοηθάει η τριετία ή η πενταετία και για τους πένητες να το δούµε 
µετά. Ή δυνατόν να πάµε σας παρακαλώ σε µια οµόφωνη απόφαση και αν δεν λειτουργήσει 
εδώ είµαστε. Και δίνεται ο πρωτοκαθεδρία, η δύναµη στα τοπικά συµβούλια και στους 
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προέδρους για να ρυθµίσουν αυτό το µεγάλο ζήτηµα. Θα υπάρχουν προβλήµατα, θα υπάρχουν 
υποχωρήσεις και από τους προέδρους και από τα τοπικά συµβούλια. Σιγά – σιγά όµως θα πάµε 
σε µια καλή κατάσταση. Και θέλω να παρακαλέσω τους προέδρους των 13 διαµερισµάτων µας 
να απορροφήσουν τους όποιους κραδασµούς θα υπάρξουν σε ένα πρώτο επίπεδο και 
συνεννόηση εδώ µε τις υπηρεσίες, γιατί θα υπάρξουν κραδασµοί. Όταν ο άλλος θέλει την άπλα 
του για 50 χρόνια, να έχει ένα τάφο εκεί µε έναν αυλόγυρο γύρω – γύρω, και δεν τον νοιάζει τι 
θα γίνει µε τους άλλους, πιθανότατα να έχουµε και συγκρούσεις. Εγώ θέλω να είµαστε όλοι 
µαζί για να ξεπεράσουµε αυτά τα προβλήµατα γιατί είναι για το κοινό καλό. Πρέπει να το 
συγυρίσουµε το χώρο, να τακτοποιήσουµε το συγκεκριµένο θέµα. Και µόνο µε κανονιστική 
απόφαση γίνεται. 
 

 
Οι οικογενειακοί τάφοι σε µερικά διαµερίσµατα είναι αγορασµένοι και σε 
µερικά διαµερίσµατα είναι αυθαίρετοι. Εκεί πρέπει να υπάρξει. . .  

 
 
Βεβαιώνω το Σώµα ότι τις ειδικές περιπτώσεις θα τις αντιµετωπίσουµε µία – µία 
µε εξαιρετική προσοχή και σε συνεργασία µε τον πρόεδρο και το τοπικό 

συµβούλιο κάθε διαµερίσµατος. Όταν έχουµε περιπτώσεις αγορασµένων µε αποδεικτικά 
στοιχεία τάφων κλπ. Είναι κάτι αντίστοιχο µε το ∆ήµο Καλαµάτας. Αλλά να τελειώσουµε 
επιτέλους. Όταν έχουµε δεδοµένους τους χώρους, µε τους οικογενειακούς αγορασµένους 
τάφους και όλα αυτά. Κάποτε πρέπει να τελειώσουµε. Αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για 
κάτι τέτοιο, δεν µπορούµε να κάνουµε σοβαρά κάτι άλλο. ∆εν ανατρέπει αυτή η κανονιστική 
απόφαση αυτό το δεδοµένο το οποίο είπατε. ∆εν µπορεί να το ανατρέψει, είναι δεδοµένο. 
 

 
Μια διευκρίνιση. Με τους µόνιµους κατοίκους, το ξαναρωτάω. ∆ηλαδή εγώ µένω 
στην Καλαµάτα, ψηφίζω στην Αλαγονία. Είναι πάρα πολλοί συνδηµότες µας που 

µένουν στην Καλαµάτα, στη Μεγαλόπολη, στην Τρίπολη. Θα πάρουµε δηλαδή τον εκλογικό 
κατάλογο, αυτούς θα θεωρούµε µόνιµους; 
 

 
Όχι κε Μέλιο, αυτό θα το κρίνετε κι εσείς οι πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων. 
Εφόσον στα χέρια σας έχετε την κατάσταση, συνεπικουρεί ο ∆ήµος, στηρίζει, 

βοηθάει και . . . (αλλαγή ταινίας).  
 

 
Ήθελα να απαντήσω και πριν για το ποιος είναι κάτοικος, αλλά δεν µου 
δόθηκε η ευκαιρία. Καταρχήν σύµφωνα µε τον νέο κώδικα, ο ∆ήµος 

εκδίδει βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. Άρα λοιπόν αν εσείς ως πρόεδρος δεν γνωρίζετε αν 
κάποιος είναι κάτοικος του χωριού σας, που πιστεύω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, µπορείτε 
να ζητήσετε να σας προσκοµισθεί βεβαίωση κατοικίας. Εγώ πιστεύω όµως ότι γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά ποιος είναι κάτοικος του χωριού σας. 
Γι΄ αυτό το λόγο την αρµοδιότητα της άδειας χρήσης του χώρου την δίνουµε σε εσάς. Εσείς, 
οι πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων γνωρίζετε πολύ καλά τι συµβαίνει στο χωριό σας. Είναι 
µια αρµοδιότητα, δεν προβλέπεται από τον κώδικα, αλλά ο κώδικας λέει µέσα ότι µπορούµε να 
σας δώσουµε αρµοδιότητες πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του.  
 
Τελειώνοντας κε Πρόεδρε και πριν επαναδιατυπώσω την εισήγησή µου µε όσα είπε και ο κ.  
∆ήµαρχος για να ψηφίσουµε, θέλω να πω ότι το επόµενο βήµα µετά τον κανονισµό θα είναι µε 
την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου να κάνουµε αποτύπωση των χώρων των 
κοιµητηρίων και χωροθέτηση έτσι ώστε να ξέρουµε που ακριβώς θα θάβουµε.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΕΛΙΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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Επαναδιατυπώνοντας λοιπόν την εισήγησή µου θα ήθελα:  
- στο άρθρο 6 παρ. 1 να µπει ως εξής: 

«Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούµενου χώρου ορίζεται το ανώτερο στα πέντε χρόνια 
κατά», και  

- στο άρθρο 10 που µιλάει για τη δωρεάν παραχώρηση ταφής να µπει άλλη µια παράγραφος 
µε το εξής περιεχόµενο «Με απόφαση του τοπικού συµβουλίου δύναται να επιτρέπεται η 
ταφή απόρου χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών». 

 
 
Αγαπητοί συνεργάτες πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων, θέλω να σας πω το 
εξής: Παίρνετε πλέον ένα εργαλείο στα χέρια σας. Από σας εξαρτάται η τήρηση 

του συγκεκριµένου κανονισµού. Τη δική µας συνδροµή σε ότι πείτε θα την έχετε στον 
απόλυτο βαθµό. Είναι βέβαιο ότι αν δεν θέλει το τοπικό συµβούλιο ή ο πρόεδρος να τηρήσει 
τον συγκεκριµένο κανονισµό, δεν θα τον τηρήσει. Αλλά σας παρακαλώ πολύ να τον τηρήσετε 
διότι είναι για τα διαµερίσµατα και είναι για σας. 
  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 138/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του αναγκαστικού νόµου 
582/1968, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 
Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας των κοιµητηρίων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
∆ήµου Καλαµάτας σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο κανονισµού που συντάχθηκε από 
τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο και όπως τελικά  αυτό 
διαµορφώθηκε µε τις συµπληρώσεις – τροποποιήσεις που έγιναν επ’ αυτού κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης.  
 
Το πλήρες κείµενο του κανονισµού έχει ως εξής: 
 
 
 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
 

Άρθρο 1ο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»     

Η λειτουργία των Κοιµητηρίων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικό & Κοινοτικό Κώδικα 

4.  τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας 

5.  κάθε άλλη διάταξη νόµου, που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται τον 
παρόντα κανονισµό. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Άρθρο 2ο  «ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» 

Τα κοιµητήρια, που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού είναι των 
ακόλουθων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας: 

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 ∆ιαµερίσµατος. 

 

Άρθρο 4ο  «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ» 

1. Η ταφή των νεκρών εντός των ορίων κάθε Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 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 ∆ιαµέρισµα  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 ∆ηµοτικά Κοιµητήρια 
καθορίζονται από τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα, που εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία του 
∆ήµου και εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από προηγούµενη εισήγηση των 
Τοπικών Συµβουλίων. 

2. ∆εν επιτρέπεται καµία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυµοτοµίας του χώρου. 
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Άρθρο 6ο «∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ» 

1. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούµενου χώρου ορίζεται το ανωτέρω στα πέντε (5) 
χρόνια. Μετά την παρέλευση της 5ετίας ο χώρος περιέρχεται στο ∆ήµο για την 
περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του. 

2. ∆ύναται κάθε φορά µε απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου να χορηγείται διετής 
παράταση χρήσης του παραχωρούµενου χώρου ταφής πλέον της 5ετίας, κατόπιν 
υποβολής αίτησης των ενδιαφεροµένων προς το Τοπικό Συµβούλιο τουλάχιστον ένα 
µήνα πριν από τη λήξη της 5ετίας ή του προηγουµένου χρόνου παράτασης και αφού 
προηγουµένως καταβληθούν τα σχετικά τέλη. 

 

 Άρθρο 7ο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ » 

∆εν 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 ∆ήµο, 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 5ετίας 
από την ταφή, δύναται µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου να ακυρώνεται η 
παραχώρηση και ο χώρος να επιστρέφει στο ∆ήµο. 

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 ∆ηµαρχιακής 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 ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

Άρθρο 9ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» 

1. Τάφοι, που µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 10ο «∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΗΣ» 

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού 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. 

2. Με απόφαση του τοπικού συµβουλίου δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς 
την καταβολή των σχετικών τελών. 
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 Άρθρο 11ο «ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΟΣΤΩΝ» 

1. Η ανακοµιδή οστών ενεργείται εντός µηνός από την παρέλευση 5ετίας από την 
ηµεροµηνία ταφής. Η εκταφή νεκρών από τάφους, των οποίων οι συγγενείς µετά την 
συµπλήρωση 5ετίας δεν επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον για την ανακοµιδή και 
διαφύλαξη των οστών, ενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µετά 
παρέλευση µηνός από της λήξης της 5ετίας, 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 5ετία 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 ∆ήµο. 

 

 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 ∆ήµος. 

 

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 ∆ήµου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης να στραφεί κατά αυτού ή του 
κατασκευαστή του µνηµείου. 

 

Άρθρο 14ο «ΤΕΛΗ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

Τα τέλη και τα δικαιώµατα χρήσης χώρων εντός των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων θα 
προσδιορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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.  
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Άρθρο 15ο «ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

1. Τα επί των τάφων µνηµεία, που είναι αφιερωµένα στη µνήµη τεθνώντων έχουν την 
έννοια εκδήλωσης θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός 
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 ∆ήµο και διατίθενται µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  

2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώµατος ταφής από το ∆ήµο στα ∆ηµοτικά κοιµητήρια 
αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση άδειας χρήσης δηµοτικού πράγµατος, οι δε 
σχετικές πράξεις του ∆ήµου 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. ∆εν επιτρέπεται σύµφωνα µε τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις έξοδος από τα 
∆ηµοτικά 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 ∆ηµοτικό 
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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

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

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

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας)  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 9. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου)  

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος   

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία   

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 29 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


