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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  337/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-7-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 339 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
339 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 335 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση) και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 339 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος και 3) 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) Λεϊκων, κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας, 
κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός 
Αντώνιος, και 11) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση κανονισµού λειτουργίας και δικαιωµάτων δηµοτικού κοιµητηρίου 
Καλαµάτας . 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση δηµοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και οι κανονισµοί λειτουργίας κοιµητηρίων,  εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 252/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για συµπλήρωση του κανονισµού 
λειτουργίας και δικαιωµάτων του δηµοτικού κοιµητηρίου Καλαµάτας.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Καµβυσίδης, αναφέρει:  
 
Κύριοι συνάδελφοι η φύλαξη των οστών στο κοιµητήριό µας ως γνωστόν γίνεται στα δύο 
οστεοφυλάκια. Μετά την  τοποθέτηση που πρόκειται να γίνει σε µερικές ηµέρες οστεοθηκών, 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τροποποιήσουµε τον κανονισµό λειτουργίας του κοιµητηρίου 
στο συγκεκριµένο άρθρο 13 προκειµένου να λειτουργήσουν οι οστεοθήκες. Η τροποποίηση 
έχει ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 13. 
 
Α) Τα οστά διαφυλάσσονται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων συγγενών εντός οµοιόµορφων 

κιβωτιδίων (υλικό, διαστάσεις, χρώµα) και όχι µέσα σε άλλα σκεύη στο οστεοφυλάκιο του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου όπου και καταβάλλονται τέλη φύλαξης σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Β) Με επιλογή του πλησιέστερου συγγενούς του θανόντος, τα λείψανα µπορεί να 

διαφυλάσσονται στις ατοµικές οστεοθήκες µε τις εξής προϋποθέσεις :  
α.  Η παραχώρηση της θυρίδας γίνεται για µια πενταετία. 

       Παρατάσεις θα δίδονται οµοίως ανά πενταετία. 
β. Το τέλος χρήσης ορίζεται σε 250 ευρώ για µια πενταετία. Για κάθε παράταση θα 

καταβάλλεται το τέλος που θα ισχύει τη στιγµή της ανανέωσης. 
γ.  Εάν παρέλθει τρίµηνο µετά τη λήξη της πενταετίας, και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, 

αρχικής ή της παράτασης, και δε ζητηθεί νέα παράταση, τα λείψανα θα οδηγούνται σε 
κενοτάφιο, η δε θυρίδα θα διατίθεται εκ νέου . 

δ. Εντός της θυρίδος µπορεί να τεθεί κυβωτίδιο µονό ή διπλό, ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο  
ή άλλο σκεύος φύλαξης κατ’ επιλογήν των οικείων.         
Επί της προσόψεως της θυρός επιτρέπεται να τοποθετούνται αποκλειστικά και µόνο µία 
ή δύο φωτογραφίες, επισµαλτοµένες διαστάσεων 9 x 12 και µία ή δύο επιγραφές µε 
γράµµατα επικολληµένα και όχι σκαλιστά, κατά περίπτωση. 
Το κόστος για την αγορά του σκεύους φύλαξης, την προµήθεια, τοποθέτηση 
φωτογραφιών και επιγραφών θα βαρύνει τους οικείους. 

ε. Η παραχώρηση θα γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα, βάσει του αριθµού πρωτοκόλλου 
του υποβληθέντος αιτήµατος, αρχίζοντας από την άνω θυρίδα της αριστερής στήλης 
εκάστου συγκροτήµατος µε τρόπο ώστε να συµπληρώνεται έκαστη κατά σειρά 
κατακόρυφη στήλη. 

στ . Κάθε άλλο διαδικαστικό θέµα θα ρυθµίζεται από την υπηρεσία. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 252/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του αναγκαστικού νόµου 
582/1968, καθώς και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη στιγµή της ψηφοφορίας 
δηµοτικών συµβούλων είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών του,  

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

 
Ι. Συµπληρώνει το άρθρο 13 του κανονισµού λειτουργίας και δικαιωµάτων του 

δηµοτικού κοιµητηρίου Καλαµάτας ο οποίος έχει εγκριθεί µε την υπ’  αριθµ. 
17/1971 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις παραχώρησης των προκατασκευασµενων οστεοθηκών και µε το 
τέλος χρήσης αυτών. Συνεπώς το άρθρο 13 του κανονισµού διαµορφώνεται ως 
εξής: 

 
ΑΡΘΡΟ 13. 

 
Α) Τα οστά διαφυλάσσονται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων συγγενών εντός 

οµοιόµορφων κιβωτιδίων (υλικό, διαστάσεις, χρώµα) και όχι µέσα σε άλλα 
σκεύη στο οστεοφυλάκιο του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου όπου και 
καταβάλλονται τέλη φύλαξης σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 

Β) Με επιλογή του πλησιέστερου συγγενούς του θανόντος, τα λείψανα µπορεί 
να διαφυλάσσονται στις ατοµικές οστεοθήκες µε τις εξής προϋποθέσεις :  
α.  Η παραχώρηση της θυρίδας γίνεται για µια πενταετία. 
       Παρατάσεις θα δίδονται οµοίως ανά πενταετία. 
β. Το τέλος χρήσης ορίζεται σε 250 ευρώ για µια πενταετία. Για κάθε 

παράταση θα καταβάλλεται το τέλος που θα ισχύει τη στιγµή της 
ανανέωσης. 

γ.  Εάν παρέλθει τρίµηνο µετά τη λήξη της πενταετίας, και κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης, αρχικής ή της παράτασης, και δε ζητηθεί νέα παράταση, τα 
λείψανα θα οδηγούνται σε κενοτάφιο, η δε θυρίδα θα διατίθεται εκ νέου . 

δ. Εντός της θυρίδος µπορεί να τεθεί κυβωτίδιο µονό ή διπλό, ανοξείδωτο ή 
γαλβανισµένο  ή άλλο σκεύος φύλαξης κατ’ επιλογήν των οικείων.         
Επί της προσόψεως της θυρός επιτρέπεται να τοποθετούνται 
αποκλειστικά και µόνο µία ή δύο φωτογραφίες, επισµαλτοµένες 
διαστάσεων 9 x 12 και µία ή δύο επιγραφές µε γράµµατα επικολληµένα 
και όχι σκαλιστά, κατά περίπτωση. 
Το κόστος για την αγορά του σκεύους φύλαξης, την προµήθεια, 
τοποθέτηση φωτογραφιών και επιγραφών θα βαρύνει τους οικείους. 

ε. Η παραχώρηση θα γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα, βάσει του αριθµού 
πρωτοκόλλου του υποβληθέντος αιτήµατος, αρχίζοντας από την άνω 
θυρίδα της αριστερής στήλης εκάστου συγκροτήµατος µε τρόπο ώστε να 
συµπληρώνεται έκαστη κατά σειρά κατακόρυφη στήλη. 

στ . Κάθε άλλο διαδικαστικό θέµα θα ρυθµίζεται από την υπηρεσία. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αριθµ. 17/1971 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας. 
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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. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

                                                  


