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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  04/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  081/2008  

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επιβολή τελών χρήσης περιφερειακών κοιµητηρίων Καλαµάτας. 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης 
Νικόλαος, αναφέρει τα εξής: 

 
Σε ότι αφορά τα τέλη, εισηγούνται οι κάτοικοι του Κουταλά µια διαφορετική 
αντιµετώπιση και προτείνω κι εγώ να τροποποιηθεί η απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή πάρθηκε απόφαση για να επιβληθούν τέλη, 
όχι ποιο θα είναι το ύψος, απλώς για πληροφοριακούς λόγους είχε εισαχθεί και το ύψος των 
τελών εκεί. Έτσι λοιπόν η εισήγηση για τον καθορισµό των τελών διαµορφώνεται ως εξής: 
Για τα περιφερειακά κοιµητήρια της Παναγίτσας και των Γιαννιτσανίκων το τέλος δικαιώµατος 
χρήσης ταφής, διάρκειας πέντε ετών 150,00 €, η κατασκευή των ταφικών µνηµείων 100,00 € 
και η παράταση ταφής πέρα από την 5ετία 100,00 € ανά έτος. 
 
Σε ότι αφορά το περιφερειακό κοιµητήριο του οικισµού Κουταλά, οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς 
για πέντε χρόνια, οι υπόλοιποι 150,00 €, στην κατασκευή των ταφικών µνηµείων οι µόνιµοι 
κάτοικοι να πληρώνουν 50,00 € και οι υπόλοιποι 100,00 €, η δε παράταση ταφής πέραν της 
5ετίας να είναι και αυτή 100,00 € το έτος. 
 
Θέλω να πω ότι αυτή η ρύθµιση που γίνεται για τα τέλη στο κοιµητήριο του Κουταλά 
ταυτίζεται µε τα τέλη που έχουν επιβληθεί στα κοιµητήρια των τοπικών διαµερισµάτων. Έτσι 
λοιπόν κύριοι συνάδελφοι εκτιµώ ότι ακούγοντας και τη φωνή των Κουταλέων, των αγαπητών 
φίλων, και µε την τροποποιηµένη αυτή εισήγηση για την επιβολή των τελών, εκτιµώ ότι ο 
κανονισµός και τα τέλη είναι έτοιµα προς ψήφιση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Είναι όπως είπα 
από την αρχή µια ρύθµιση, είναι η επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήµατος, ενός προβλήµατος 
όπου χρόνια συντηρείται χωρίς κάποιος να το έχει αγγίξει. Σας ευχαριστώ. 
 
 
 
Η διαλογική συζήτηση είναι κοινή µε το αµέσως προηγούµενο θέµα «Έγκριση Κανονισµού 
Λειτουργίας περιφερειακών κοιµητηρίων Καλαµάτας» και καταχωρείται αναλυτικά στην υπ΄ 
αριθµ. 80/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 34/2008 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¨, µε απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
 

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

Α. Για τα κοιµητήρια Γιαννιτσανίκων και Παναγίτσας: 

1. Τέλος χρήσης χώρου ταφής, διάρκειας πέντε ετών, 150,00 €.  

2. Φόρος κατασκευής ταφικών µνηµείων 100,00 €. 

3. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 100,00 € ανά έτος. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Β. Για το κοιµητήριο του οικισµού Κουταλά: 

1. Τέλος χρήσης χώρου ταφής, διάρκειας πέντε ετών,  

a. Οι µόνιµοι κάτοικοι ατελώς. 

b. Οι λοιποί 150,00 €. 

2. Φόρος κατασκευής ταφικών µνηµείων, 

a. Οι µόνιµοι κάτοικοι 50,00 €. 

b. Οι λοιποί 100,00 €. 

3. Παράταση ταφής πέραν της 5ετίας 100,00 € ανά έτος. 
 
Έκπτωση ή απαλλαγή από την καταβολή των ανωτέρω τελών όσων έχουν 
οικονοµική αδυναµία, θα γίνεται µε την προσκόµιση αντίστοιχης βεβαίωσης από τη 
∆ιεύθυνση Πρόνοιας ή θετικής εισήγησης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της 
αντίστοιχης Ενορίας ή ύστερα από πρόταση του Κοινωνικού Φορέα κατάλληλα 
τεκµηριωµένη. 

 

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 

 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 
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 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


