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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  04/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  080/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 4η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 08-02-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 080 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 077 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 080 
απόφαση) και 24) Σπίνος Γεώργιος.   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και 3) Τσερώνης Κων/νος. 
 
  
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 : 

Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας περιφερειακών κοιµητηρίων Καλαµάτας. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης 
Νικόλαος, αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι η ταφή των νεκρών στα κοιµητήρια των Γιαννιτσανίκων, 
της Παναγίτσας και του οικισµού Κουταλά γίνεται ως σήµερα µε την εποπτεία 

των εκκλησιαστικών επιτροπών των αντίστοιχων ενοριών. Για την άσκηση της συγκεκριµένης 
αυτής αρµοδιότητας, της εποπτείας δηλαδή και της λειτουργίας των πιο πάνω κοιµητηρίων και 
όλων των διαδικασιών ταφής στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας και σύµφωνα µε το άρθρο 
75 του κώδικα και µε τη σύµφωνη γνώµη της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, εκπονήθηκε 
κανονισµός λειτουργίας για τα περιφερειακά κοιµητήρια του ∆ήµου ο οποίος εγκρίθηκε από τη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή και απαιτείται βεβαίως η έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό προσδιορίζεται ποιος έχει το δικαίωµα χρήσης για ταφή στο 
κάθε ένα από τα αναφερόµενα περιφερειακά κοιµητήρια, ποιος έχει την εποπτεία των 
διαδικασιών της ταφής, ποια είναι η διάρκεια του δικαιώµατος χρήσης όπου εδώ προσδιορίζεται 
για τα περιφερειακά κοιµητήρια η πενταετής ταφή και δεν παραχωρούνται πλέον χώροι για 
οικογενειακούς τάφους. Προσδιορίζεται ποιες είναι οι υποχρεώσεις όσων δρουν µέσα στα 
κοιµητήρια, των επαγγελµατιών δηλαδή και των συγγενών και επιβάλλονται ανταποδοτικά 
τέλη τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αντίστοιχων 
κοιµητηρίων.  
 
Ο συγκεκριµένος κανονισµός έρχεται να λύσει ένα χρονίζον πρόβληµα, το πρόβληµα της µη 
άσκησης αρµοδιότητας από την πλευρά του ∆ήµου για την ταφή στα συγκεκριµένα κοιµητήρια 
και δεν µπορεί παρά µόνον να µας ικανοποιήσει.  
 
Θέλω εδώ να πω ότι µετά από τα περιφερειακά κοιµητήρια, θα έρθει η σειρά της τροποποίησης 
του κανονισµού για το δηµοτικό κοιµητήριο της πόλης όπου εκεί θα πρέπει να δούµε µε ένα 
διαφορετικό µάτι και µε έναν διαφορετικό τρόπο το πώς παρέχονται οι υπηρεσίες και το πώς 
λειτουργεί σήµερα το κοιµητήριο. 
 
Στον κανονισµό που έχει ψηφισθεί από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, οµάδα κατοίκων από του 
Κουταλά µε δική της εισήγηση προτείνει κάποια πράγµατα που αφορούν στην τροποποίηση 
αφενός µεν του κανονισµού, αφετέρου δε υπεισέρχεται και στα τέλη που θα πούµε σε λίγο. Σε 
ότι αφορά τον κανονισµό, προτείνουν την αλλαγή του ονόµατος, την κατάργηση του 
χαρακτηρισµού «περιφερειακό», προτείνουν τη συντήρηση να µην την ασκεί ο ∆ήµος αλλά να 
την υλοποιεί το εκκλησιαστικό συµβούλιο και προτείνεται να µην καταργηθούν οι οικογενειακοί 
τάφοι µετά την παρέλευση εικοσαετίας όπως προσδιορίζεται µέσα στον κανονισµό. Και 
βεβαίως εισηγούνται και για τα τέλη και δικαιώµατα που θα πούµε σε λίγο. 
 
Εκτιµώντας όλες τις διατάξεις του νόµου και ότι ισχύει για όλα τα κοιµητήρια και όλους τους 
κανονισµούς στην Ελλάδα, δεν έχουµε το δικαίωµα ως ∆ήµος να παραχωρήσουµε τη 
συντήρηση γιατί είναι αρµοδιότητα καθαρά του ∆ήµου. 
 
 
 
 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
(Γραµµατέας εξωραϊστικού συλλόγου Κουταλά): 
Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο και το ∆ήµαρχο που µας δίνει τη 

δυνατότητα να εκφράσουµε τις απόψεις µας. Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι το κοιµητήριο του 
Κουταλά µε την φροντίδα των κατοίκων όλα τα τελευταία χρόνια είναι σε άρτια κατάσταση και 
πολύ καλό σε λειτουργία. Λειτουργούσε άψογα, δεν υπήρχαν προβλήµατα. Αλλά ο νόµος όπως 
είπε ο κ. Μπασακίδης, επιβάλει να υπάρξει διαχείριση από το ∆ήµο. Αυτό δεν µπορούµε να το 
αντιτάξουµε.  
 
Όσον αφορά στην ατελή χρήση για τους νόµιµους κατοίκους που προτείνει ο κ. Μπασακίδης, 
θα θέλαµε να προσθέσουµε αν είναι δυνατόν, «και οι καταγόµενοι από την περιφέρεια 
Κουταλά που ζουν στην πόλη της Καλαµάτας και θα έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην 
περιφέρεια του Κουταλά και θα βεβαιώνεται αυτό από το Ε9 που καταθέτουν στην εφορία, να 
µην πληρώνουν τα τέλη».  
Όσον αφορά στην παράγραφο 9 για τους οικογενειακούς τάφους, είχαµε προτείνει την 
απάλειψη της παραγράφου. Μετά από συζήτηση που κάναµε µε τον κ. Μπασακίδη, εάν είναι 
δυνατόν, να προστεθεί η πρόταση που να λέει «έως ότου όλοι οι δικαιούχοι φύγουν από τη 
ζωή.» Λυπάµαι που το λέω αλλά εάν γίνεται, να γίνει αυτό. Και η τακτοποίηση των 
οικογενειακών τάφων που υπάρχουν, είναι πέντε στον αριθµό, να γίνουν σε συνεννόηση µε 
τον εκκλησιαστικό συµβούλιο και τους δικαιούχους. 
 

 
Πρέπει να προσδιορίσουµε τι είναι «οικογενειακός τάφος» σε κάθε ένα 
κοιµητήριο και µε ποια δικαιώµατα έχει αυτός αποκτηθεί. Αυτό εµείς δεν 

µπορούµε να το ξέρουµε παρά µόνον µε κάποια εισήγηση του εκκλησιαστικού συµβουλίου εκεί 
και από κει και µετά να τακτοποιηθεί το ζήτηµα, να κατοχυρωθεί δηλαδή και ο άνθρωπος ο 
οποίος σήµερα φέρεται ως ιδιοκτήτης ενός οικογενειακού τάφου, γιατί αυτό είναι αρκετά 
θεωρητικό. Από κει και πέρα δεν είναι δυνατόν να παραµένει ένας χώρος σε αχρηστία, δηλαδή 
να µην χρησιµοποιείται από κανέναν για πάνω από 20 χρόνια. Αυτό είναι µια διατύπωση που 
υπάρχει σε όλους τους κανονισµούς όλων των νεκροταφείων όλης της Ελλάδας. Τριάντα (30) 
είναι στην Καλαµάτα, είκοσι (20) είναι παντού, και στα τοπικά διαµερίσµατα έχουµε είκοσι 
(20). 

 
Επειδή υπάρχει συγκεκριµένη περίπτωση θα ήθελα αν γίνεται να το δείτε 
κάπως διαφορετικά. 

 
 
Να σας ζητήσω συγνώµη καταρχήν κε Λιανέ και κε Σπυρόπουλε γιατί είχατε 
κλείσει ένα ραντεβού προχθές, όµως εγώ θέλω να είµαι αξιόπιστος αλλά συνέβη 

κάτι, προετοιµαζόµουν για κάποιο ταξίδι και δεν µπορούσα να γίνει αυτό το ραντεβού παρά το 
γεγονός ότι πήρα τηλέφωνο κε Λιανέ όταν είχαν τελειώσει όλες οι σχετικές διαδικασίες. 
Πιστεύω να µε συγχωρέσετε γι΄ αυτό και θα τα πούµε σε κάποια άλλη φάση. Θέλω λοιπόν να 
σας πω το εξής και να ευχαριστήσω και τον κ. Μπασακίδη γιατί µπαίνει τάξη σε µία αταξία, σε 
µία ας πούµε παρανοµία. Έχουµε τρία περιφερειακά κοιµητήρια, µη µας φοβίζει ο όρος 
περιφερειακά, περιφερειακά της πόλης. Και θα πω γιατί δεν πρέπει να µας φοβίζει. Στα 
Γιαννιτσάνικα, στην Παναγίτσα και στον Κουταλά όπου χρειάζονται κάποιες παρεµβάσεις, 
ιδιαίτερα στα Γιαννιτσάνικα πρέπει να επεκταθούµε, αυτά σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αρµοδιότητα του ∆ήµου αλλά επειδή σ΄ αυτές τις περιφέρειες δεν υπάρχει τοπικό συµβούλιο 
που να εκπροσωπεί το ∆ήµο, έγινε η συνεννόηση και θα γίνεται µε τα εκκλησιαστικά 
συµβούλια, γι΄ αυτό έγινε η αλληλογραφία µε την Μητρόπολη η οποία µας έστειλε κάποια 
συµπεράσµατα τα οποία και υιοθετήθηκαν. Πολύ καλή είναι η υποχώρησή σας όσον αφορά τα 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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τέλη, από κει και πέρα να ξέρετε αγαπητοί Κουταλέοι αλλά και Γιαννιτσάνοι και κάτοικοι της 
Παναγίτσας, εδώ είναι τα εκκλησιαστικά συµβούλια, µπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήµατα 
στο µέλλον, µπορεί να είναι κάποιος που κατάγεται από την Καλαµάτα και έχει σχέση µε τον 
Κουταλά, που τον έχει ωφελήσει πολύ, που να θέλει να πάει εκεί πάνω να τον παίρνει ο 
καθαρός αέρας αλλά και ο κανονισµός δεν είναι µέγγενη, εδώ είναι το εκκλησιαστικό 
συµβούλιο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ηµοτική αρχή, θα υπάρξει µία συνεννόηση και να µην 
υπάρξει κανένα πρόβληµα. 
 
Όµως είµαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το οποίο λέτε εσείς, να περάσει στον κανονισµό αυτός 
που κατάγεται από του Κουταλά ή αυτός που έχει ένα κτήµα στον Κουταλά, διότι όταν 
ανεβαίνω στα πανηγύρια σας, που ανεβαίνουν καµιά χιλιάδα άνθρωποι εκεί πάνω οι οποίοι 
έχουν σχέση µε τον Κουταλά, για φανταστείτε µε τα προβλήµατα που έχουµε στο κοιµητήριο 
της πόλης ή περιµετρικά, όλος αυτός ο κόσµος να οδεύσει στο κοιµητήριο του Κουταλά και θα 
είσαστε εσείς οι συγγενείς, οι φίλοι στη δύσκολη θέση τι θα γίνει και τι θα κάνετε µε την 
οικογένεια, διότι µοιραία θα φτάσουµε κι εκεί. Αυτή η προσπάθεια ξέρεις γιατί γίνεται; Επειδή 
υπάρχουν προβλήµατα στο κέντρο και επειδή υπάρχει µία τάση να αναπαυθούν οι άνθρωποι 
στα κοιµητήρια των τοπικών διαµερισµάτων και περιµετρικά, οδηγούµαστε και εκεί σταδιακά 
σε αδιέξοδο και οι πρώτοι που θα το πληρώσετε είσαστε εσείς, οι µόνιµοι κάτοικοι, τα µέλη 
του εκκλησιαστικού συµβουλίου. Μη φοβόσαστε λοιπόν, δεν θα υπάρξει µε τον κανονισµό 
καµία δυσκολία, δεν θα λειτουργήσει ως µέγγενη και όσα παρουσιαστούν στην πορεία όλα µε 
καλή διάθεση θα επιλυθούν. Αυτό είναι δήλωση µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καταγράφεται 
και µην έχετε κανένα φόβο γι΄ αυτό. 
 

 
Η πρότασή µου ήτανε «καταγόµενοι κάτοικοι που έχουν περιουσιακό 
στοιχείο στου Κουταλά». 

 
Είναι χίλιοι τουλάχιστον. 

 
Όχι, δεν νοµίζω. 
 

 
(Κάτοικος Κουταλά): 
Έχω διατελέσει και στο εκκλησιαστικό συµβούλιο. ∆εν ερχόταν κάποιος ξένος εκτός 

από τους Κουταλέους. Και από όσους έχουν φύγει πριν το 1940 µόνο δύο έχουν έρθει εκεί να 
κηδευτούν. ∆εν δεχόµαστε κι εµείς σαν εκκλησιαστικό συµβούλιο εκεί πέρα άλλους διότι δεν 
είχαµε τον χώρο τον απαιτούµενο. Έχουµε δαπανήσει γύρω στα 10 – 15 εκατοµµύρια στα 
δέκα χρόνια, εκεί πέρα, το έχουµε φτιάξει ωραίο, είναι αξιοποιηµένο, και δεν βλέπω τον λόγο. 
Εντάξει αφού δεν µπορούµε να κάνουµε και διαφορετικά, να πληρώνουµε κάποιο συµβολικό 
ποσό. Εµείς έχουµε χαλάσει λεφτά, υπάρχει ο κόπος µας. Τριάντα χρόνια δουλεύουµε γύρω 
από την εκκλησία για να οικονοµήσουµε πέντε δραχµές να φτιάξουµε αυτά, να αξιοποιήσουµε 
το νεκροταφείο. Και δεν δεχόµαστε κι εµείς ξένους ανθρώπους, να µην είναι γέννηµα θρέµµα 
Κουταλέοι. 
 

 
Θα δεχτείτε πίεση κε Λιανέ, σας βεβαιώνω. Καλλίτερα να µαλώνουµε εµείς και 
όχι εσείς. 

 
Όχι δεν θα µαλώνουµε πιστεύω γιατί εάν µε το νόµο που βγάζετε τώρα, αφού το 
είχαµε εµείς που δεν είχαµε καµία ισχύ, και δεν ερχόταν άλλος, τώρα που υπάρχει 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΑΝΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΛΙΑΝΟΣ: 
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και κάποιος νόµος δεν θα µπορεί να έρθει άλλος. ∆εν νοµίζω κάποιο εκκλησιαστικό συµβούλιο 
να δεχτεί να έρθει κάποιος που έχει φύγει πενήντα χρόνια από εκεί πέρα. Καλό είναι να 
υπάρχει κάποια τάξη και ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Κε Πρόεδρε επί του κανονισµού και την ανάγκη ύπαρξής του έχουµε 
τοποθετηθεί όταν κάναµε και για τα υπόλοιπα διαµερίσµατα και είµαστε 

καταρχάς θετικοί. Εκείνο όµως το οποίο µας διαφοροποιεί από τη ∆ηµοτική αρχή είναι η 
επιβολή των τελών. Και για να έχουµε και µια γενικότερη αντίληψη, µπορεί στο νεκροταφείο 
π.χ. της Βέργας οι επεκτάσεις να γίνονται µε δηµοτικά κονδύλια, της Σπερχογείας µε δωρεές 
όπως γνωρίζω και του Ασπροχώµατος πάλι τα ίδια, των ορεινών διαµερισµάτων 
συµπεριλαµβανοµένου και του Κουταλά, δεν έχει ποτέ πέσει δηµόσιο χρήµα. Αυτή είναι η 
ιδιαιτερότητα. ∆ηλαδή δεν έχει ποτέ κάποιο έργο σε κάποιο δηµοτικό ορεινό διαµέρισµα που 
να λέει «συντήρηση, επισκευή ή κατασκευή κοιµητηρίου». Έγιναν αυτά που είπε ο κ. Λιανός 
και ο κ. Σπυρόπουλος, ιδίοις εξόδοις, διότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία 
στα κοιµητήρια και όπως θα ξέρετε είναι και πάρα πολύ περιποιηµένα, δεν έχουν τίποτα να 
ζηλέψουν από τα υπόλοιπα.  
 
Ποιο είναι το θέµα και γιατί συµφωνούµε µε τον κανονισµό καταρχάς. Γιατί µπαίνει ένα όριο 
που όλοι το θέλουν, να µην υπάρχει µία χρονική διάρκεια µεγάλη πέραν της 5ετίας. Το έχουµε 
αυτό επισηµάνει και αυτό ήταν το µεγάλο πρόβληµα, στα ορεινά πιστεύω ούτε κι αυτό.  
Που διαφωνούµε. Επειδή ήδη έχετε έναν χρόνο ∆ηµοτική αρχή, και επειδή κε Σπίνο σαν 
υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών πέρυσι είχατε βάλει ένα κονδύλι «συντήρηση 
κοιµητηρίων», το έργο δεν εξετελέσθη. Άρα δηλαδή ο ∆ήµος, η ∆ηµοτική αρχή. . .  
 

 
Της Βέργας. 

 
Είπα της Βέργας κε ∆ήµαρχε. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της Βέργας, 
της Σπερχογείας, των πεδινών µε των ορεινών. Στη Βέργα πλήρωσε η 

προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή και η σηµερινή 80.000 για να γίνουν οι εργασίες, κάτι που δεν 
έχει γίνει. . . 
 
Ποιο είναι το πρόβληµα τώρα. ∆εν µπορούµε να τα βάζουµε όπως είπα όλα στα ίδια. Και αυτό 
που η ∆ηµοτική αρχή χρησιµοποίησε σαν το κάλυµµα για δήθεν να τα συντηρήσει, ε, 
τουλάχιστον για τα ορεινά που εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να έχουν ξεχωριστή αντιµετώπιση 
και λόγο της ασχολίας των κατοίκων ιδιαίτερα µε τα κοιµητήρια, δεν κάνατε κανένα έργο. Άρα 
λοιπόν εµείς είµαστε υπέρ του κανονισµού αλλά θα καταψηφίζουµε συνέχεια τα τέλη µέχρις 
ότου η ∆ηµοτική αρχή ή όποια είναι, επιστρέψει µε έργα, εµπράκτως βέβαια, τα τέλη που 
εισπράττει. ∆ιότι κε ∆ήµαρχε και στους γάµους τους πολιτικούς βάλατε χαράτσι, ότι θα 
αξιοποιήσετε κάποια αίθουσα, αλλά τέτοιο πράγµα δεν είδαµε. Άρα λοιπόν αφού φάγατε ποιο 
πολλά περιµένουµε να δούµε τον χώρο και επειδή θα ετοιµάζεται για πολύ ακόµα, όπως 
περιµένουν και τα ορεινά διαµερίσµατα την επισκευή των κοιµητηρίων και τη συντήρησή τους, 
εµείς θα καταψηφίσουµε το δεύτερο που λέει για τα τέλη. 
 

 
Εµείς θα ψηφίσουµε και το ένα και το άλλο µε τη δέσµευση υποθέτω, το 
είχαµε πει και στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, τόσο του κ. ∆ηµάρχου όσο και 

του κ. Μπασακίδη ότι θα υπάρξει µία επιµέλεια εκ µέρους του ∆ήµου για τα συγκεκριµένα 
κοιµητήρια.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όσον αφορά κε ∆ήµαρχε – εκτός θέµατος τώρα – δυστυχώς γίνονται πολύ λιγότεροι γάµοι 
απ΄ ότι θα µπορούσαν να γίνουν διότι πλειάδα από αυτούς κατευθύνονται στο ∆ήµο Θουρίας 
όπου κάνει 15 € ο κάθε γάµος. 
 

 
Θέλω να πω δυο λόγια σ΄ αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Παναγιώτης 
ο Ηλιόπουλος. ∆εν µπορείς να µας κατηγορείς Παναγιώτη ότι δεν 

κάναµε έργα στα κοιµητήρια όσον αφορά την ανταποδοτικότητα, διότι ο κανονισµός εάν 
θυµάσαι καλά έχει τεθεί σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2007. Άρα λοιπόν δεν µπορείς να µας 
κατηγορείς για τους δύο µήνες του 2007 ότι δεν προλάβαµε να κάνουµε έργα. Αν έχεις δει το 
τεχνικό πρόγραµµα του 2008, υπάρχει ένας κωδικός 100.000 € που αφορά επεκτάσεις και θα 
βάλουµε µέσα και τις συντηρήσεις των διαµερισµάτων. Και οι επεκτάσεις, το λέω από τώρα, θα 
αφορούν το Ασπρόχωµα, τη Σπερχογεία, τη Βέργα και τη Νέδουσα. Και λέω για τη Νέδουσα 
γιατί είπες πριν ότι τα ορεινά διαµερίσµατα µπορούν και ανταποκρίνονται µέχρι σήµερα ιδίοις 
πόροις. Στη Νέδουσα λοιπόν τι να τους πούµε τώρα που έρχεται και µας λέει ο κ. Βεργινάδης ο 
πρόεδρος «θέλουµε επέκταση, θέλουµε εργασίες» «κάντε το µόνοι σας;» ∆εν νοµίζω ότι 
πρέπει να τους πούµε αυτό. 
 
Ανακεφαλαιώνοντας. Το έργο αυτό να προχωρήσει των 100.000 €, ήδη έχουµε ξεκινήσει και 
συγκεντρώνουµε στοιχεία και ειδικά για το Ασπρόχωµα, τη Βέργα και τη Σπερχογεία, υπάρχει 
και το γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ µεγάλο πρόβληµα. Ευχαριστώ. 
 

 
Ξέχασα να πω ότι θα υπάρχει έκπτωση ή απαλλαγή από την καταβολή των 
τελών όσων έχουν οικονοµική αδυναµία η οποία θα προσδιορίζεται από 

αντίστοιχη βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας ή θετικής εισήγησης κατάλληλα τεκµηριωµένης 
από τον φορέα που ασκεί την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου ή από την εκκλησιαστική 
επιτροπή της αντίστοιχης ενορίας. Ήθελα αυτό να συµπληρωθεί. 

 
Ξέρετε πως λέγεται αυτό; Ευεργέτηµα πενίας εις το θάνατο. 
 

 
Θέλω να πω στον κ. Ηλιόπουλο ότι από δω και πέρα ξεκινάµε και 
εισπράττουµε τέλη, αλλά εµείς δεν ήρθαµε έτσι εδώ, έχουµε κάνει µια 

φωτογραφική αποτύπωση όλων των χώρων, ξέρουµε, έχουµε προγραµµατίσει τι δουλειές θα 
κάνουµε στα νεκροταφεία. 
 

 
Και στο περασµένο τεχνικό συµβούλιο είχατε βάλει από ΣΑΤΑ και δεν το 
κάνατε. Ήταν από ΣΑΤΑ και δεν το κάνατε. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 33/2008 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 περιφερειακών κοιµητηρίων Καλαµάτας  
(Γιαννιτσανίκων, Παναγίτσας και Κουταλά) όπως τον εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή.    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Το πλήρες κείµενο του κανονισµού έχει ως εξής: 
 

 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
 

Άρθρο 1ο «ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»     

Η λειτουργία των Περιφερειακών Κοιµητηρίων 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. 

Άρθρο 2ο  «ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» 

Ως Περιφερειακά Κοιµητήρια του ∆ήµου Καλαµάτας, που διέπονται από τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισµού ορίζονται τα εξής: 

1.  Περιφερειακό Κοιµητήριο Γιαννιτσανίκων του ∆ήµου Καλαµάτας 

2.  Περιφερειακό Κοιµητήριο Παναγίτσας του ∆ήµου Καλαµάτας 

3.  Περιφερειακό Κοιµητήριο Οικισµού Κουταλά του ∆ήµου Καλαµάτας 

Άρθρο 3ο  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» 

1. Η λειτουργία των Περιφερειακών Κοιµητηρίων Καλαµάτας, θα εποπτεύεται 
από τον Προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου (Έφορος) ο οποίος θα : 

a. Τηρεί τα αναγκαία από το νόµο βιβλία παρακολούθησης της κίνησης 
των νεκρών. 

b. Μεριµνά για τη συντήρηση των υποδοµών και την καθαριότητα των 
χώρων. 

c. Είναι υπεύθυνος για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του 
νεκροταφείου 

2. Ωράριο λειτουργίας των Περιφερειακών Κοιµητηρίων Καλαµάτας ορίζεται 
κάθε φορά αυτό που ισχύει για το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο. 

Άρθρο 4ο  «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ» 

1. Ο προσδιορισµός του χώρου ταφής θα καθορίζεται από το ∆ήµο, µε τη 
γνώµη : 

• Τριµελούς Εκκλησιαστικής Επιτροπής που ορίζεται από τα µέλη του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν Γενέθλιον της Θεοτόκου 
Γιαννιτσανίκων, για το Κοιµητήριο των Γιαννιτσανίκων,  
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• Τριµελούς Εκκλησιαστικής Επιτροπής που ορίζεται από τα µέλη του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν Απόδοσης Κοίµησης Της 
Θεοτόκου (Παναγίτσας), για το Κοιµητήριο της Παναγίτσας 

• ∆ιµελούς Εκκλησιαστικής Επιτροπής που ορίζεται από τα µέλη του 
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν Αγίου Νικήτα, για το Κοιµητήριο 
του οικ. Κουταλά 

η οποία θα γνωµατεύει για την αναγκαία προς τούτο καταγωγή του νεκρού. 

2. Η σχετική άδεια χρήσης του χώρου και εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω  
προϋποθέσεις θα εκδίδεται  από τον Προϊστάµενο (Έφορο) του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καλαµάτας 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, και πραγµατοποιείται 
µε τη µέριµνα των συγγενών. 

Άρθρο 5ο «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ» 

1. Οι παραχωρηµένοι χώροι για την ταφή των νεκρών µέσα στα Περιφερειακά 
∆ηµοτικά Κοιµητήρια καθορίζονται από τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα, που 
εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

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

Άρθρο 6ο «∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ» 

1. Η διάρκεια χρήσης του παραχωρηµένου 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 ∆ηµάρχου να χορηγείται παράταση 
χρήσης κατά ένα έτος του παραχωρηµένου χώρου ταφής πλέον της 5ετίας, 
κατόπιν υποβολής αίτησης των ενδιαφεροµένων προς το ∆ήµο Καλαµάτας 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της 5ετίας ή του προηγουµένου 
χρόνου παράτασης και αφού προηγουµένως καταβληθούν τα σχετικά τέλη. 

 Άρθρο 7ο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» 

1. Οι τάφοι-µνηµεία, 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. 
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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. 

5. Η φροντίδα των ταφικών µνηµείων γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των 
εγγυτέρων συγγενών. Η εκχώρηση της φροντίδας σε άλλο πρόσωπο και στο 
οποίο µεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου, γίνεται µε υπεύθυνη δήλωση, προς τον εποπτεύοντα 
τη λειτουργία του κοιµητηρίου Έφορο. 

Άρθρο 8ο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ » 

∆εν επιτρέπεται να παραχωρηθούν χώροι στα περιφερειακά κοιµητήρια του 
∆ήµου Καλαµάτας για σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 Άρθρο 9ο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ » 
 

Σε περίπτωση µη χρήσης δικαιώµατος ταφής κατά την τελευταία εικοσαετία 
σε οικογενειακό τάφο που ήδη υπάρχει, ο χώρος περιέρχεται µετά την 
επικύρωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο ∆ήµο για την περαιτέρω 
ελεύθερη διάθεσή του.   
Οικογενειακοί τάφοι εγκαταλελειµµένοι, ηµιτελείς η κατεστραµµένοι, αν δεν 
επιµεληθούν εντός εξαµήνου από τους δικαιούχους, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περιέρχονται στο ∆ήµο. 

Άρθρο 10ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» 

1. Τάφοι, που µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χαρακτηρίζονται  ως 
καλλιτεχνικά µνηµεία ή τάφοι, όπου είναι θαµµένα ιστορικά πρόσωπα, 
διατηρούνται και συντηρούνται από το ∆ήµο Καλαµάτας 

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

Άρθρο 11ο «∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 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 ∆ηµάρχου δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς την 
καταβολή των σχετικών τελών. 

Άρθρο 12ο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» 
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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, δικαιούµενου του ∆ήµου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
να στραφεί κατά αυτού ή του κατασκευαστή του µνηµείου. 

Άρθρο 13ο «ΤΕΛΗ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» 

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 χρησιµοποιούνται για έργα 
επισκευής και εργασίες συντήρησης των αντίστοιχων κοιµητηρίων.  

 Άρθρο 14ο «ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΟΣΤΩΝ» 

1. Η ανακοµιδή οστών ενεργείται εντός µηνός από την παρέλευση 5ετίας από 
την ηµεροµηνία ταφής µε τη µέριµνα των συγγενών. 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 15ο «ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΑ» 

1. Η διαφύλαξη των οστών γίνεται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων συγγενών 
στο Οστεοφυλάκειο.   
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2. Τα οστά τοποθετούνται εντός οµοιόµορφων οστεοθηκών (υλικό κατασκευής 
– διαστάσεις – βαφή), που κατασκευάζονται από τους ενδιαφεροµένους µε 
τις προδιαγραφές, που καθορίζει ο ∆ήµος. 

Άρθρο 16ο «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 Περιφερειακά 
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 Κοιµητήρια παντός είδους αντικειµένων. 

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

 

Άρθρο 17ο «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  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
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 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25  Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


