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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  273/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάργηση εγκαταλελειµµένων οικογενειακών τάφων. 
 
Η από 11-6-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Καµβυσίδη Ιωάννη που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέµα: Οικογενειακοί τάφοι µη  χρησιµοποιηθέντες άνω της 30/ετίας 
 
    Με βάση το άρθρο 9 εδάφιο β, του κανονισµού λειτουργίας και δικαιωµάτων του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ήµου Καλαµάτας, οικογενειακοί τάφοι που έχουν µε νόµιµο 
τίτλο αποκτηθεί αλλά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από τους δικαιούχους από 30/τίας 
τουλάχιστον, είτε αυτοί διαβιούν στην Ελλάδα είτε είναι εγκατεστηµένοι  στην 
αλλοδαπή, περιέρχονται στο ∆ήµο για ελεύθερη χρήση αυτών. 

  Με φωτογραφική αποτύπωση και έλεγχο των βιβλίων που τηρούνται (ταφολογίου 
κ.τ.λ), βρέθηκαν οικογενειακοί τάφοι που έχουν να χρησιµοποιηθούν πάνω από 35 
χρόνια. Η κατάσταση  των µνηµείων αυτών φανερώνει την εγκατάλειψη  και 
ταυτόχρονα προσβάλλει την αισθητική του χώρου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
αποτελούν εστία εναπόθεσης απορριµµάτων. 

   Η τακτοποίηση και η αποκατάσταση, των χώρων στους οποίους έχουν παραχωρηθεί 
δικαιώµατα σύστασης οικογενειακών τάφων, είναι ζήτηµα που δεν το έχει αγγίξει ποτέ 
καµία ∆ηµοτική αρχή. Η έλλειψη χώρων ταφής στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο επιβάλλει 
την άµεση επέµβαση η οποία θα είναι επωφελής τόσο για τους ∆ηµότες όσο και για τον 
∆ήµο.  

    Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  επαναφοράς στο ∆ήµο των χώρων  απαιτείται 
έκδοση διοικητικής πράξης η οποία πρέπει να επικυρωθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

    Οι οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους αρχικά προτείνεται η αποκατάσταση 
εµφανίζονται, µε τη σηµερινή φωτογραφική τους αποτύπωση, ως ακολούθως:   
                                                         

-Ο- 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                         
                                                 ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
Ακολουθεί περιγραφή και φωτογραφίες των προτεινόµενων προς κατάργηση οικογενειακών 
τάφων.  
 
 
Στη συνέχεια διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Κύριοι συνάδελφοι την κατάσταση στο κοιµητήριο την γνωρίζετε λίγο πολύ 
όλοι. Αρκετοί τάφοι οικογενειακοί είναι σε κατάσταση καθόλου καλή και εστία 

εναπόθεσης απορριµµάτων κλπ. Από πέρσι ο προκάτοχός µου υπεύθυνος του κοιµητηρίου ο 
Αντιδήµαρχος ο κ. Μπασακίδης είχε κάνει µια εργασία και είναι 50 περίπου τον αριθµό οι τάφοι 
αυτοί. Μπλοκάρισε όµως η Αρχαιολογία το όλο θέµα και γι’ αυτό ήρθε µε καθυστέρηση µετά 
από ένα χρόνο και πλέον στο ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο.  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  
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Οι 10 τάφοι αυτοί που προτείνοµε, οι οικογενειακοί, έχουν να χρησιµοποιηθούν από 
τριακονταπενταετίας και πλέον  και µε βάση το άρθρο 9 του κανονισµού λειτουργίας του 
κοιµητηρίου µπορούµε να τους δηµεύσουµε.  

Προτείνω λοιπόν τους 10 τάφους που είναι και στην εισήγηση, είναι 19 θέσεις περίπου, όχι 
µόνο για να διευκολυνθεί η κατάσταση του κοιµητηρίου όσον αφορά στους τάφους, αλλά 
περισσότερο για λόγους αισθητικούς και καθαριότητας. 
 

 
Λέτε στην εισήγηση, έχουν αποκτηθεί µε νόµιµο τρόπο. ∆ηλαδή κάποιος 
κατέβαλε κάποια χρήµατα, υποθέτω, και θα έρθουµε εµείς σε ιδιωτική 

ιδιοκτησία, να την καθαρίσουµε ναι. 
 

 
∆εν είναι ιδιοκτησία. 
 
 
Χρήση είναι. 
 

 
Χρήση ωραία, αλλά για πόσο χρονικό διάστηµα έχει πληρώσει; Εάν παρέλθει 
ο χρόνος έχει καλώς. 

 
 
Έχει παρέλθει. 
 

 
Είναι σίγουρο αυτό; 
 

 
¨Τάφοι νοµίµω τίτλο κτηθέντες αλλά από τριακονταετίας 
τουλάχιστον µη χρησιµοποιηθέντες υπό των δικαιούχων περιέρχονται 

στο ∆ήµο. Της διατάξεως αύτης ισχυούσης και για δικαιούχους οίτινες από τριακονταετίας είναι 
εγκατεστηµένοι εις την αλλοδαπή¨. 
 

 
 Για πόσους τάφους µιλάµε κ. Καµβυσίδη; Πείτε και το νούµερο. 

 
10. Έχει γίνει ένα λάθος. ∆εν έχει χρησιµοποιηθεί ποτέ ο ενδέκατος, γι’ αυτό 
αφαιρέθηκε.  

 
 
Οι 10 τάφοι αυτοί λοιπόν είναι µέσα στα πλαίσια του κανονισµού. Ποιος είναι ο 
ενδέκατος για να τον αφαιρέσουµε.  

 
 
Είναι ο υπ’ αριθ. 9 ¨αγνώστων στοιχείων¨, που βρήκαµε ότι είναι της 
Σταυρουλάκη Μάρθας και Ελένης. 

 
 
Εποµένως ο συγκεκριµένος αφαιρείται και δεν περιλαµβάνεται σε αυτούς που 
καταργούνται. 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Οδηγείστε σε αυτή την εισήγηση και την απόφαση προκειµένου να εξευρεθεί 
χώρος; ∆ηλαδή εισηγείστε να δηµευτούν συγκεκριµένοι οικογενειακοί τάφοι και για 

λόγους αισθητικής, παρεµπιπτόντως όµως, αλλά ουσιαστικά για να εξευρεθεί χώρος; Μιας και 
ασφυκτιά το κοιµητήριο φαντάζοµαι.  
 

 
Ουσιαστικά για λόγους αισθητικής.  Πρώτον για λόγους αισθητικής κ. Αλευρά 
και δεύτερον εξοικονοµούµε και χώρο. 

 
 
Θεωρώ ότι το θέµα είναι εξαιρετικά λεπτό, έξοχα ευαίσθητο και σχετίζεται µε µία 
αντίληψη ηθικής ύψιστης σηµασίας. Οικογένειες που εκεί έχουν σεπτά πρόσωπα 

ενταφιάσει και λοιπά.  
Εγώ πιστεύω ότι άλλη λύση έπρεπε να υπάρχει, γιατί κ. Καµβυσίδη λόγους αισθητικής, το 
αντιλαµβάνοµαι. Την αισθητική θα µπορούσε να την εξασφαλίσει µία λειτουργία καλλωπισµού, 
καθαρισµού των χώρων κλπ. Το άλλο ζήτηµα, το ζήτηµα της εξασφάλισης χώρου ή χώρων, 
νοµίζω περνάει περισσότερο από το ζήτηµα της δηµιουργίας νέου νεκροταφείου που είδε το 
φως της δηµοσιότητας µέσα από την ανταλλαγή επιστολών την εβδοµάδα αυτή µεταξύ 
∆ηµάρχου, τέως ∆ηµάρχου και τέως Υφυπουργού και εκεί περισσότερο πρέπει να στρέψουµε 
το βλέµµα µας, τον προσανατολισµό και τη δράση µας και όχι σε αυτού του είδους την 
πρόταση, η οποία όπως σας είπα έχει εξαιρετικά ευαίσθητη χροιά. Εγώ έχω επιφύλαξη. 
 

 
Είδατε τις φωτογραφίες, επισκεφθήκατε το κοιµητήριο; 
 

 
Είδα τις φωτογραφίες που ήταν στην εισήγηση. 
 

 
Κάντε µια βόλτα στο νεκροταφείο να σας δείξουµε τους τάφους αυτούς να 
δείτε τι συµβαίνει. 

 
 
∆εν γνωρίζω το θέµα µε τους οικογενειακούς τάφους, ότι έχω ακούσει εδώ 
σε συνεδριάσεις, καµιά φορά. Αυτός που πληρώνει για την απόκτηση ενός 

οικογενειακού τάφου έχει δικαίωµα εκτός από τον πατέρα, την µάνα, να µπουν και τα παιδιά;  
 

 
Προς τα πάνω και προς τα κάτω. 
 

 
Της οικογένειας όµως. Όχι αδέρφια.    
 
 
Τον πατέρα, το παιδί… 
 

 
Κι αν στα επόµενα τριάντα χρόνια από τότε που µπήκε … 
 
 
Μετά τα τριάντα χρόνια επανέρχεται στο ∆ήµο. 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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∆ηλαδή εάν δεν χρησιµοποιηθεί καθόλου τα τελευταία τριάντα χρόνια 
επανέρχεται στο ∆ήµο. Το λέει ο κανονισµός.  

 
 
Το πρώτο που πρέπει να µας απασχολήσει είναι εάν είναι νόµιµη η απόφαση. Η 
απόφαση είναι νόµιµη γιατί απορρέει από τον κανονισµό λειτουργίας του 

κοιµητηρίου και µάλιστα ο χρόνος είναι πολύ περισσότερος από ότι προβλέπεται από τον 
κανονισµό.  Νοµίζω µιλάµε για τριανταπέντε χρόνια αχρησιµοποίητους τάφους. Ότι έχοµε 
πρόβληµα, όχι οξύ, έχοµε στο συγκεκριµένο κοιµητήριο. Ότι επίσης δεν πρέπει να είµαστε 
υπερήφανοι για τον τρόπο που έχοµε ρυθµίσει τα ζητήµατα διαχρονικά του κοιµητηρίου, 
νοµίζω και σε αυτό πρέπει να συµφωνήσοµε. Λοιπόν εφόσον είναι νόµιµη η απόφαση και 
εφόσον εξυπηρετεί και λειτουργικά και αισθητικά θέµατα νοµίζω ότι δεν  πρέπει να υπάρχει 
κανένα πρόβληµα. 

Να σας πω για το νέο νεκροταφείο επειδή γράφηκαν πολλά  τον τελευταίο καιρό. Να ξέρετε, 
από το 2007 αγωνιζόµαστε να προχωρήσοµε τις διαδικασίες του νέου Νεκροταφείου. 
Αγωνιζόµαστε πολιτικά και αγωνίζεται και η υπηρεσία µε τον κ. Τζαµουράνη, τον κ. Αλεβίζο και 
τον κ. Παπουτσή. Σας το λέω και να καταγραφούν, εάν θέλετε να τους ρωτήσετε πόσες 
συσκέψεις έχουν γίνει µέχρι τώρα και πόσες προσπάθειες. Συσκέψεις και µε τον αξιωµατικό τον 
κ. Ζυγούρη, ο οποίος συµµετέχει από πλευράς Στρατού, όπως και µε τον εξαίρετο Πρόεδρο 
του Σκοπευτικού Συλλόγου τον κ. Μπαρδουνιώτη, όπου έχουν προσφέρει τα µέγιστα. Υπάρχει 
ζήτηµα µε τα συµβόλαια, µε τη Βελανιδιά. Ξεπερνιέται, είµαστε στο τελευταίο στάδιο, 
περιµένοµε το έγγραφο της Ιεράς Συνόδου. 

Έγινε ο χαρακτηρισµός από το ∆ασαρχείο και σύντοµα θα υπογραφούν και τα σχετικά 
συµβόλαια. Υπάρχει ζήτηµα µε την ανταλλαγή οικοπέδων µε το στρατό. Είναι κολληµένο εδώ 
και µήνες το θέµα στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης και εκεί χρειάζεται µία βοήθεια. ∆εν θεωρώ 
ότι δεν θα συνεργήσει ο στρατός ή δεν θα τηρήσει τα εγγράφως υπεσχηµένα. Θα γίνει αυτό. 
Υπάρχει όµως µία καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε, χωρίς να υπογραφούν συµβόλαια δεν 
µπορούµε να προχωρήσοµε ούτε σε διαδικασία µελετών, ούτε πολύ περισσότερο σε 
διαδικασίες δηµοπράτησης έργου.  

Η πρώτη διαδικασία η οποία θα τρέξει και δηµοπράτηση έργου θα είναι στην περιοχή της 
Βελανιδιάς για την κατασκευή του σκοπευτηρίου. Ούτε πιστεύω κανένας µπορεί να υποστηρίζει 
σε αυτή την αίθουσα να γκρεµίσοµε το σκοπευτήριο, διότι είναι στην ακτίνα βολής του νέου 
σκοπευτηρίου στρατού και κάθου γύρευε πότε θα φτιάξοµε νέο σκοπευτήριο.  

Αυτή είναι η κατάσταση, σας είπα 5 – 6 ανθρώπους που χειρίζονται το θέµα και µάχονται γι’ 
αυτό, από τον Μπαρδουνιώτη µέχρι τον Ζυγούρη και µέχρι τους ανθρώπους της υπηρεσίας 
µας και το συµβολαιογράφο τον κ. Κανελλόπουλο, και ∆ικηγόρο έχοµε ρωτήσει και πιστεύω ότι 
είναι θέµα εβδοµάδων να πέσουν οι πρώτες υπογραφές.  

Πέραν όµως αυτού, καταλαβαίνετε, ότι ένα κοιµητήριο σε µια µεγάλη πόλη είναι πολύ σοβαρή 
υπόθεση. Και οι µελέτες χρειάζονται πάρα πολλά χρήµατα, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, το 
έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο, πρέπει να το δούµε και υπό τη νέα σκοπιά, τις νέες νοµικές 
ρυθµίσεις που έχουν γίνει κεντρικά, για αποτεφρωτήρα, για ζητήµατα αυτής της µορφής και θα 
τα δούµε φαντάζοµαι µέσα σε αυτή τη θητεία.  

Θεωρώ ότι από ενδιαφέρον και ο κ. Κουτσούλης και ο κ. Λαµπρόπουλος είπαν αυτά τα οποία 
είπαν. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για  έγκριση την πρόταση του Αντιδηµάρχου 
Καλαµάτας κ. Καµβυσίδη όπως αυτή καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. Οι 
παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ο κ. ΜΠΑΚΑΣ Ι. ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι 
παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση καθώς επίσης και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, 
κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Εγκρίνει την κατάργηση των παρακάτω περιγραφοµένων δέκα (10) 
εγκαταλελειµένων οικογενειακών τάφων, καθώς και την επαναφορά των 
συγκεκριµένων χώρων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΠΟΦΑ-

ΣΗΣ 

ΗΜΕΡ. 
ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑΣ 
ΤΑΦΗΣ 

ΖΩΝΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΗ Περιγραφή 
υπάρχουσας 
κατάστασης 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 

 1960 Α Α1 Α1 / 
οικ12 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος µε 
σκουπίδια πάνω 
του και µε 
κοµµάτια του 
µνηµείου 
αποκολληµένα 

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 92 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1968 Α Α3 Α3 / 
οικ30 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος που 
έχουν φυτρώσει 
χορτάρια και 
έχει σκουπίδια 
πάνω του  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

186 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1974 Β Β5 Β5/ 
οικ1 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος µε 
σκουπίδια, 
χορτάρια και 
µαυρίλες πάνω 
του, σε πολύ 
κακή κατάσταση 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ 

281 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1970 Β ΒΓ3 ΒΓ3 / 
οικ2 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος σε 
πολύ κακή 
κατάσταση µε 
αποκολληµένα 
τµήµατα και 
σκουπίδια 
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ΓΚΑΙ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

288 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡ 

52/94 
Α.∆.Σ. 

1967 Β Β3 Β3 / 
οικ3 

Εγκαταλελειµµέ-
νος ακάθαρτος 
τάφος µε 
χώµατα πάνω 
του 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

105 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1966 Α Α2 Α2 / 
οικ16 

Εγκαταλελειµµέ-
νος ακάθαρτος 
τάφος 

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

239 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1959 Β Β1 Β1 / 
οικ6 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος σε 
πολύ κακή 
κατάσταση µε 
χορτάρια, 
σκουπίδια, 
µαυρίλες και 
χώµατα πάνω 
του,  

ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

174 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1965 Α Α3 Α3 / 
οικ23 

Εγκαταλελειµµέ-
νος ακάθαρτος 
τάφος 

ΠΛΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

297 ΑΡ. 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

 Β Β6 Β6 / 
οικ8 

Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος όπου 
έχουν φυτρώσει 
χορτάρια και 
είναι 
σκουπιδότοπος 

ΑΓΝΩΣΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  Α Α1  Εγκαταλελειµµέ-
νος τάφος όπου 
έχουν φυτρώσει 
θάµνοι γύρω 
του και έχει 
χώµατα επάνω 

 
  
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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17.  Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 7 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


