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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  396/2007  

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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιβολή τελών χρήσης Κοιµητηρίων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 
 
Μετά απ΄ όσα προελέχθησαν για τον κανονισµό λειτουργίας των κοιµητηρίων των τοπικών 
διαµερισµάτων, θα ήθελα να διαµορφώσω σε ότι αφορά τον καθορισµό των τελών την 
εισήγησή µου : 

«Α. η επιβολή τελών ως εξής: 

1. Τέλος Ταφής  

α)  Οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς για πέντε (5) έτη 

β) Οι λοιποί, του άρθρου 4 & 1 α, β του κανονισµού λειτουργίας των κοιµητηρίων των 
τοπικών διαµερισµάτων για πέντε (5) έτη 150,00 € 

2. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 100,00 € ανά έτος, για όλους 

3. Φόρος κατασκευής µνηµάτων 

α) Οι µόνιµοι κάτοικοι 50,00 € 

β) Οι λοιποί της παραγράφου 1β του παρόντος 100,00 €. 
 
Β. η έκπτωση ή η απαλλαγή από την καταβολή των ανωτέρω τελών όσων έχουν οικονοµική 
αδυναµία, κατά την κρίση του οικείου Τοπικού Συµβουλίου.» 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε καταρχήν πρέπει να πληροφορήσω το Σώµα ότι και το 
κοιµητήριο του Λαδά και της Αρτεµισίας είναι εκκλησιαστικά, δεν είναι 

δηµοτικά. Είναι δηλαδή από χώρους που έχουν παραχωρήσει οι ιδιώτες στην εκκλησία. Έχει 
γίνει δωρεά από ιδιώτη ο χώρος στην εκκλησία. Και στο Λαδά και στην Αρτεµισία. 
 
Κύριε Πρόεδρε άµα θα δούµε το τέλος ταφής, λέει «οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς για πέντε 
χρόνια. Οι λοιποί του άρθρου 4 παρ.1 α, β». Τι λέει το άρθρο 4 στην παρ. α και β; «Ο νεκρός 
είναι µόνιµος κάτοικος ή καταγόµενος από το τοπικό διαµέρισµα». Και το β «Εάν πρόκειται για 
συζύγους ή συγγενείς πρώτου βαθµού». ∆εν υπάρχει µια αντιστοιχία. ∆ηλαδή και οι µόνιµοι 
κάτοικοι που κατάγονται από το διαµέρισµα, έχουν 150 € την πενταετία. Αυτό όπως είπε και ο 
τοπικός πρόεδρος ο Γιάννης ο Μέλιος, είναι έξω από κάθε λογική. Για µας κε ∆ήµαρχε και κε 
Πρόεδρε όπως και στα υπόλοιπα τέλη τα τοπικά διαµερίσµατα και τα ορεινά έχουν διαφορετική 
αντιµετώπιση, έτσι πρέπει να γίνει και σ΄ αυτά τα τέλη, γιατί τα 150 € µπορεί κάποιοι να τα 
βλέπουν ότι είναι ένα µικρό ποσό. Γι΄ αυτούς όµως που παίρνουν 220 € σύνταξη, είναι πάρα 
πολύ µεγάλο ποσό διότι τα οικονοµικά στα ορεινά διαµερίσµατα, είναι άνθρωποι µεγάλης 
ηλικίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγροτική σύνταξη και τίποτα παραπέρα. Όταν τους 
βάζεις 50 και 150 €, προβλέπει. . . Λέει «οι λοιποί του άρθρου 4 παρ. 1α.» ∆ηλαδή ο 
καταγόµενος από το διαµέρισµα θα πληρώσει 150 € συν 50 για το µνήµα άρα 200 €. ∆εν 
παίρνει παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτά τα πληρώνονται την ηµέρα της ταφής. ∆εν πληρώνονται 
αναδροµικά.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Από κει και πέρα εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισµός στα ορεινά 
διαµερίσµατα. Η πενταετία πρέπει για τους καταγόµενους και τους µόνιµους κάτοικους που δεν 
διαχωρίζονται, να είναι ατελώς. Και από κει και πέρα συµφωνούµε για τα υπόλοιπα αλλά για 
την πενταετία και τυχόν παράταση αν υπάρχει κάποιο ατυχές γεγονός, να είναι ατελώς. ∆εν 
µπορούν δηλαδή στα δηµοτικά διαµερίσµατα να πληρώνουν αυτά το ποσόν το οποίο είναι 
σεβαστό. 
 

 
Εµείς έχουµε µια διαφορετική λογική. Εγώ θα περίµενα στο φάκελο να 
έχουµε 13 εισηγήσεις από τα 13 τοπικά συµβούλια µε τι χρήµατα θέλει το 

κάθε συµβούλιο και αυτό να ψηφίσουµε. Από τη µια αναθέτουµε στο τοπικό συµβούλιο την 
αρµοδιότητα για τον κανονισµό λειτουργίας και µε βάση αυτό µια σειρά από αρµοδιότητες, 
συµφωνήσαµε απόλυτα ότι ο κανονισµός λειτουργίας θα έπρεπε να είναι οµογενοποιηµένος και 
να ισχύει για όλα τα διαµερίσµατα, από κει και ύστερα κάθε τοπικό διαµέρισµα όφειλε να έχει 
µέσα την εισήγησή του και αυτή την εισήγηση την οικονοµική σήµερα να ψηφίσουµε. ∆εν 
είναι θέµα χρηµάτων 50, 100 ή 150. Είναι θέµα λογικής. Και αν αύριο το τοπικό διαµέρισµα 
θέλει να την αλλάξει, ας την αλλάξει. Αυτή τη στιγµή οµογενοποιούµε το σύνολο των 
διαµερισµάτων, φτωχών και δύσκολων οικονοµικά διαµερισµάτων. Σ΄ αυτό το πνεύµα εµείς 
απαντάµε και επιµένουµε ότι αυτή είναι σωστή τακτική. Θέλουµε να τους δώσουµε την 
αρµοδιότητα; Ναι, θέλουµε να τους δώσουµε την αρµοδιότητα. Ε, αφού τους την δίνουµε την 
αρµοδιότητα, ας επιλέξουν κι αυτοί ποιο θα είναι το ποσό το οποίο θα καταβάλεται και αφού 
αυτοί κρίνουν ότι είναι αναγκαίο για να κρατούν τα κοιµητήρια στην καλλίτερη δυνατή 
κατάσταση. Εµείς προτείνουµε λοιπόν οι εισηγήσεις των τοπικών συµβουλίων να είναι και οι 
εισηγήσεις που θα ψηφίσουµε σήµερα. 
 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αλαγονίας): 
Εγώ κε Πρόεδρε για το τέλος ταφής της πενταετίας, αυτό που λέµε, προτείνω 30 

ευρώ για τα πέντε χρόνια και πάνω από τα πέντε χρόνια, ας βάλουµε τα 150 ευρώ. Αλλά για 
έναν νεκρό στην πενταετία να του λες πλήρωσε προκαταβολή 150 ευρώ είναι πολλά. 
Λοιπόν τα 30 ευρώ είναι υπεραρκετά. Να βάλουµε µια τιµή από τα 7 χρόνια και πάνω για να 
τους αναγκάσουµε να τους ξεθάβουν γιατί δεν τους ξεθάβουν. 
 

 
Κε Πρόεδρε, εµείς σαν παράταξη είµαστε γενικά αντίθετοι σε κάθε λογική 
ανταποδοτικότητας. Οι εργαζόµενοι έχουν πληρώσει στο κράτος µε τους άµεσους 

και έµµεσους φόρους και είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει τα πάντα. Αυτή είναι η 
γενική λογική µας. ∆εν µπορεί να έρχεται κάθε φορά το κράτος και να λέει «πλήρωσε για την 
παιδεία, την υγεία» ή ο ∆ήµος για τα τέλη καθαριότητας, τη ∆ΕΥΑΚ ή ακόµα και για να 
πεθάνεις.  
Θα µου πείτε τώρα που θα βρει τα λεφτά ο ∆ήµος. Και ξαναλέω αυτό που λέµε πάντα, ότι αν ο 
∆ήµος έχει οικονοµικό πρόβληµα και θέλει να βρει λεφτά δεν έχει παρά να διεκδικήσει αυτά 
που του οφείλουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, 50.000.000 ευρώ. Και 
δεν είναι να το περνάµε σαν παρανυχίδα. Αυτά τα λεφτά ξεναλέω, θα µας έλυναν πολλά 
προβλήµατα, όχι µόνον για τα κοιµητήρια, αλλά και για τη ∆ΕΠΑΚ και για πολλά έργα για την 
εξυπηρέτηση των εργαζοµένων. Είναι δύο – τρεις χρονιάτικοι προϋπολογισµοί του ∆ήµου 
Καλαµάτας, δεν είναι ένα ευτελές ποσόν. Και ακόµα, ζητάµε και την κατάργηση όλων των 
ανταποδοτικών τελών. Ευχαριστώ. 
 

 
Κε Πρόεδρε, και το ΟΓΑ είτε το ΙΚΑ για την ταφή δίνουν χρήµατα και παίρνουν 
και αρκετά. ∆εν το καταλαβαίνω δηλαδή τώρα, θα παίξουµε µε τα 20 ευρώ; Ή 30 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΕΛΙΟΣ 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 
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θα πληρώσει ή 50 ευρώ θα πάει µετά στον ΟΓΑ και θα πάρει ξέρω εγώ 1000 ευρώ ή όσα έχει 
καθορίσει το ΟΓΑ για τη ταφή και το ΙΚΑ 1200. Εδώ τα ταµεία πληρώνουν κανονικά. 
 

 
Κε Πρόεδρε, τέθηκε ένα θέµα στα κοιµητήρια των διαµερισµάτων σχετικά 
µε την κυριότητα. Εµείς στον κανονισµό δεν τοποθετούµαστε για το θέµα 

της κυριότητας ανεξάρτητα το που ανήκει το οικόπεδο. Η διάταξη είναι ρητή και είναι 
σύµφωνη µε το νόµο του ΄68 και µε τον δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα «Η συντήρηση και η 
λειτουργία ανήκει στα τοπικά συµβούλια». Ένα αυτό.  
∆εύτερον, όσον αφορά το ύψος των τελών. Τα 150 
 

 
Για τα τέλη µιλάµε τώρα. 
 

 
Τώρα τέθηκε από τον κ. Ηλιόπουλο. 
 

 
Μα στο προηγούµενο θέµα εξαντλήθηκε αυτό για την κυριότητα, το είπε ο κ. 
∆ήµαρχος. Για τα τέλη µιλάµε τώρα. 

 
 
Είπε ο κ. Ηλιόπουλος ότι κάποια κοιµητήρια ανήκουν στις εκκλησίες. Και 
απαντώ και λέω ότι δεν εξετάζουµε το θέµα της κυριότητας, εµείς 

κινούµαστε µε τις διατάξεις του κώδικα και του νόµου του 1968 που λένε ότι η συντήρηση και 
η λειτουργία των κοιµητηρίων ανήκει στο ∆ήµο και τώρα στα τοπικά συµβούλια. Αυτά λέει ο 
νόµος κε Ηλιόπουλε. Εγώ κε Ηλιόπουλε είχα βάλει στην εισήγησή µου και τον νόµο να τον 
διαβάσετε. Αυτά λέει ο νόµος. Αν εσείς καταπατάτε τους νόµους, πρόβληµά σας. Εµείς δεν 
τους καταπατάµε κε Ηλιόπουλε, τους εφαρµόζουµε. 
 

 
Κε Πρόεδρε µε συγχωρείτε. Όταν είναι ιδιοκτησία κάποιου δεν µπορεί 
κανένας µέσα. Μόνο το εκκλησιαστικό συµβούλιο αποφασίζει.  

 
 
Πράγµατι, υπάρχει µια ιδιαίτερη κατάσταση µε κάποια κοιµητήρια τα οποία είναι 
σε ιδιοκτησίες των εκκλησιών, της ενορίας. Και εκεί πρέπει να υπάρξει ασφαλώς 

µια συνεννόηση, µήπως χρειάζεται κάποιο χρησιδάνειο, δεν ξέρω το τι µπορεί να γίνει, υπάρχει 
η καλλίτερη διάθεση εδώ των διαθέσεων και από την πλευρά του Σεβασµιωτάτου, θα το 
ρυθµίσουµε το θέµα, δεν είναι ζήτηµα αντιδικίας, εµείς θα το φροντίσουµε. Εάν υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα εκεί πέρα, θα τα βρούµε και µε τον παπά.   
 

 
Ήθελα να πω το εξής: Τα 150 ευρώ που βάζουµε, το διευκρινίζουµε, είναι εκτός 
των µονίµων κατοίκων. Και γιατί µπαίνουν; Για να αποτρέψουµε να έρχονται 

στα κοιµητήρια άτοµα τα οποία τέλος πάντων έστω, όπως λέει και το άρθρο 4 παρ. 1, που 
κατάγονται από κει. ∆ιότι όταν ο άλλος έρχεται από την Αθήνα και πληρώνει του κόσµου τα 
λεφτά να µεταφερθεί στην Καλαµάτα ή στο κοιµητήριο του χωριού, νοµίζω ότι τα 150 ευρώ 
δεν είναι τίποτα γι΄ αυτόν. Είναι αποτροπή για να µην έχουµε κορεσµό στα κοιµητήρια. Γι΄ 
αυτό µπαίνει τα 150 ευρώ. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Κε Πρόεδρε, επειδή απ΄ ότι  καταλαβαίνω η ∆ηµοτική αρχή πάει να 
βάλει στον ίδιο κουβά τα πεδινά και τα ορεινά, πρέπει να καταλάβετε 

κάτι. Η οικονοµική δυστοκία στα ορεινά είναι τεράστια. Το κόστος µιας ταφής, αυτά που λέει 
για επιδοτήσεις του ΟΓΑ, είναι εκτός πραγµατικότητας, γιατί µόνο το σκάψιµο του τάφου 
στοιχίζει 300 ευρώ. ∆ηλαδή στα χωριά δεν υπάρχουν ανθρώποι να πάνε να σκάψουν και έχει 
κοπεί ταρίφα 300 ευρώ. Άρα δέστε συνολικά που πάει το θέµα. Άρα εµείς πιστεύουµε ότι οι 
µόνιµοι κάτοικοι και οι καταγόµενοι από το διαµέρισµα να είναι ατελώς για 5 χρόνια. Στα δε 
πεδινά, ας ληφθεί όπως και στα τέλη άλλη µέριµνα. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω ότι δεν υπάρχει ουσία στο συγκεκριµένο θέµα για 
να διαφωνούµε. Υπενθυµίζω του κ. Γουρδέα. Όλος ο κόσµος είναι ασφαλισµένος 

και οι αγρότες και οι πάντες θα πάρουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα κάποια χρήµατα. Η 
πενταετία είναι δωρεάν και στα διαµερίσµατα, από κει και πέρα µπαίνει κάποιο ποσόν. ∆εν είναι 
ζήτηµα για να συζητούµε. Η πενταετία δωρεάν. Όλοι είναι ασφαλισµένοι. Αν κάποιος είναι 
φτωχός, κατά την κρίση του προέδρου και του τοπικού συµβουλίου, είναι οικονοµικά 
αδύναµος, θα το κάνει δωρεάν. Τους όποιους κραδασµούς θα τους απορροφήσει η έκφραση 
της τοπικής κοινωνίας. Για µας είναι θέµα αρχής ο ενιαίος κανονισµός και η ενιαία τιµολογιακή 
πολιτική και να είναι γενικά οικονοµικά αποδεκτή, να µην λέµε οι φτωχοί εκεί και οι πλούσιοι 
εδώ. Μπορούµε να βρούµε φτωχούς στην πόλη της Καλαµάτας ή στις παρυφές της Καλαµάτας 
πολύ φτωχότερους από κατοίκους κάποιων δηµοτικών διαµερισµάτων. Και αν περισσέψει κάτι, 
θα είναι περιουσία του τοπικού συµβουλίου, περιουσία του κοιµητηρίου για την αναβάθµισή 
του. Είναι ανταπόδοση, δεν τα παίρνει κανείς αυτά τα χρήµατα. 
 
Θέλω να πω κύριε εισηγητά, να δούµε το ζήτηµα της γραφειοκρατίας. Αυτό µε ανησυχεί. 
Έχουµε ορίσει γραµµατέα κάθε εβδοµάδα στα τοπικά συµβούλια. Γιατί όλα αυτά, η υποστήριξη 
του κανονισµού και των τιµολογίων χρειάζεται και µια γραφειοκρατική υποστήριξη, πρέπει να 
κόβονται κάποια έγγραφα, αποδείξεις. Πρέπει να γίνει µια συνεννόηση µε τον γραµµατέα που 
πηγαίνει στα χωριά να έχει µαζί του και κάποιο µπλοκ το τι θα γίνει ώστε να µην ταλαιπωρούµε 
τον κόσµο. Να κάνει το «νταραβέρι» εκεί ο πρόεδρος και µια φορά την εβδοµάδα να κόβονται 
και τα αναγκαία παραστατικά. ∆εν ξέρω πως θα γίνει, να το δούµε όµως αυτό για να µην 
υποχρεώνουµε τον κόσµο να κατεβαίνει από τα χωριά κάτω στο ταµείο για να πληρώνει. 
 

 
Εµείς ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ όχι στη λογική της µη επιβολής των όποιων 
τιµηµάτων, αλλά κυρίως στη λογική ότι θα έπρεπε κάθε τοπικό συµβούλιο 

να αποφασίζει µόνο του ποια θα είναι τα χρήµατα που θα έπρεπε να βάλει και που. Κατά 
συνέπεια λοιπόν µε βάση αυτή τη λογική, ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ, απέχουµε. Εµείς λοιπόν 
επιµένουµε ότι χρειάζεται να δώσουµε αρµοδιότητες στα τοπικά συµβούλια, στηρίζουµε τα 
τοπικά συµβούλια, πιστεύουµε ότι είναι ιδιαίτερα υπεύθυνα και θα έπρεπε να υπάρχει µέσα µια 
διάταξη ότι κάθε τοπικό συµβούλιο καθορίζει µόνο του µε τους δικούς του όρους τα τιµήµατα 
και να τελειώσει εδώ η διάταξη. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 139/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους 
παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, τη δήλωση 
ΛΕΥΚΗΣ από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και όσον αφορά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα ΚΑΤΑ τάσσεται ο κ. Μέλιος, µε 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει : 

Ι. Τον καθορισµό των τελών χρήσης κοιµητηρίων των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του 
διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας ως εξής : 

1. Τέλος Ταφής  

α)  Οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς για πέντε (5) έτη 

β) Οι λοιποί, του άρθρου 4 & 1 α, β του κανονισµού λειτουργίας των 
κοιµητηρίων των τοπικών διαµερισµάτων για πέντε (5) έτη 150,00 € 

2. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 100,00 € ανά έτος, για όλους 

3. Φόρος κατασκευής µνηµάτων 

α) Οι µόνιµοι κάτοικοι 50,00 € 

β) Οι λοιποί της παραγράφου 1β του παρόντος 100,00 €. 
 
ΙΙ. Την έκπτωση ή την απαλλαγή από την καταβολή των ανωτέρω τελών όσων 
έχουν οικονοµική αδυναµία, κατά την κρίση του οικείου Τοπικού Συµβουλίου. 
 
 
 
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) 

 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  
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 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 

 

 

 


