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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   2/2012 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

2η/2012 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 4600/26-1-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαμόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Καραγιάννης Ανδρέας, 4) 

Μανδηλάρης Ιωάννης και 5) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Δημόπουλος 
Δημήτριος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 3)  Μωρακέας Σπυρίδωνας.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ.κ. 1) Αναζίκος Ιωάννης και 2) Γκλεγκλές Ιωάννης  αναπληρώνοντας 

τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 

“ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος και “ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” κ. Μπεχράκης Σταμάτης, καθώς και η Πρόεδρος 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λιακουνάκου Βενετία.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κανονισμός λειτουργίας κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη). 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  
αριθμ. πρωτ. 4603/26-1-2012 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι 
παρακάτω φορείς: 

- Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 

 
 
Με την έναρξη της συζήτησης του παρόντος θέματος ο παρευρισκόμενος στη 
συνεδρίαση δημοτικός σύμβουλος – επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος καταθέτει αίτημα αναβολής του 
εν λόγω θέματος το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό. 
  
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5075/2012 εισήγησή του, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
Θέμα:  «Σχέδια Κανονισμών λειτουργίας κοιμητηρίων α) Κεντρικού 

Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη) και β) Ημιαστικών περιοχών και 
Τοπικών Κοινοτήτων Καλαμάτας». 

 
 

Καταθέτουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχέδια δυο νέων 
κανονισμών λειτουργίας κοιμητηρίων που αφορούν α) στο Κεντρικό Κοιμητήριο 
Καλαμάτας (Μητρόπολη) και β) στα κοιμητήρια των ημιαστικών περιοχών και 
τοπικών κοινοτήτων Καλαμάτας. 

Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός που διέπει τα κοιμητήρια μέχρι σήμερα 
έχει συνταχθεί και ψηφιστεί το έτος 1971. Εδώ και σαράντα έτη ο Δήμος μας 
αλλά και τα τοπικά μας διαμερίσματα λειτουργούσαν με έναν κανονισμό που δεν 
συμβάδιζε με τις διαρκώς  μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των δημοτών 
μας. 

Διαπιστωμένες ανάγκες και παραλήψεις κατέστησαν επιτακτική την 
διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, που θα προσφέρει στους 
δημότες μας, τις δύσκολες ώρες που περνούν το κατώφλι των κοιμητηρίων, 
υπηρεσίες με σεβασμό στους κεκοιμημένους.  

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί προέκυψαν ύστερα από μελέτη του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας κοιμητηρίων, αλλά και από την εμπειρία των υπηρεσιακών 
και όχι μόνο υπηρεσιών του Δήμου μας. 
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Οι ιδιαιτερότητες του κάθε κοιμητηρίου αλλά και ο μέχρι σήμερα τρόπος 
λειτουργίας τους, μας οδήγησαν στην κατάρτιση δυο κανονισμών. Έναν που θα 
διέπει τον τρόπο λειτουργίας του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας και έναν 
δεύτερο που θα αφορά σε όλα τα υπόλοιπα κοιμητήρια του Καλλικρατικού 
Δήμου Καλαμάτας. 

Κάθε άρθρο συμπληρώνει και διευθετεί πιθανές δυσλειτουργίες που 
προέκυπταν από τον προηγούμενο κανονισμό.  

Κάθε άρθρο φέρει την εμπειρία των υπηρεσιών μας, των φορέων αλλά και 
των εμπλεκόμενων επαγγελματιών της πόλης μας.  

Στόχος μας είναι, οι κανονισμοί αυτοί να αποτελέσουν έναν πλήρη οδηγό 
λειτουργίας, για τις υπηρεσίες, τους επαγγελματίες και πάνω απ’ όλα στους 
δημότες μας. 

 
Με  εκτίμηση, 

Ο  Εντεταλμένος  
Δημοτικός Σύμβουλος, 
Αδαμόπουλος Ιωάννης  

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Αδαμόπουλος αναφέρεται στα άρθρα του κανονισμού, το σχέδιο του  
οποίου ήταν στο φάκελο του θέματος, για ενημέρωση των μελών και ειδικότερα στα 
άρθρα 8, 14 & 17. 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε εδώ είναι ένα πρόβλημα που άλλα μεν λέει ο 
κανονισμός και άλλα στην πράξη γίνονται π.χ. και θα μπω αμέσως 

στην ουσία. Εδώ λέτε ότι το Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας ανήκει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας και ισχύουν οι διατάξεις 1,2,3. Πρόσφατα σε 
έγγραφο το οποίο έκανα και απηύθυνα προς τον Πρόεδρο της Κοσμητείας, Σεβάσμιο 
Ιερέα, έλαβα την απάντηση ότι τα έσοδα με αποφάσεις που έχουν ληφθεί 
παραχωρούνται στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητροπόλεως. Εν τοιαύτη περιπτώσει 
ποιος είναι ο ρόλος της Κοσμητείας; Νομίζω πλέον είναι διακοσμητικός, όταν τα 
χρήματα αυτά δεν καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από τους εντεταλμένους 
προς τα κει. Όταν λοιπόν εκεί είμεθα εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε την Κοσμητεία του 
Ναού και επί των χρημάτων δεν έχουμε καμία διαδικασία τότε πρέπει να παύση η 
Κοσμητεία. Παραχωρείστε τα  λοιπόν και μην αναφέρετε ότι ανήκουν σε σας διότι τα 
έσοδα πλέον όλα και φέτος είχαμε 112.000 € τον περασμένο χρόνο, αν δεν απατώμαι, 
και η κατανομή αυτή δεν είχε καμία σχέση ο Δήμος. Ερωτάται λοιπόν, εάν δεν είναι η 
Κοσμητεία να έχει διακοσμητικό γιατί εμείς να πηγαίνουμε εκεί. Εάν θέλετε λοιπόν με 
την πλειοψηφία και με την απόφασή σας, νομίζω όμως παρά το Νόμο, να τα 
εκχωρήσετε στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητροπόλεως να τα εκχωρήσετε. Είναι δύο 
πράγματα επ’ αυτών θα ήθελα την άποψή σας, τι ισχύει;          

 
 Στο άρθρο 6 λέει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς  Μητρόπολις 
Μεσσηνίας δύναται να καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του κοιμητηρίου για 

τον ενταφιασμό των μη ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει 
σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Μητρόπολης για να ταφούν εκεί πέρα;  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Και επειδή διαβάζω εδώ τον παλιό κανονισμό, εντάξει δεν αλλάζει αν αφαιρέσετε τα 3 
άρθρα που αναλύσατε τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν, αλλά έτσι θα είχε μια αξία νομίζω 
επειδή εδώ, είναι του 71 λέει, επειδή στη φωτοτυπία που μου έχει δοθεί το μόνο που 
είναι μαύρο εδώ πέρα και δεν φαίνεται είναι ¨Τέλη του Νεκροταφείου¨, ποια Τέλη 
πληρώνανε τότε, και το λέω έχει μια αξία γιατί σήμερα όταν με εκατομμύρια ανέργους 
και τη κατάσταση που υπάρχει, νομίζω ότι εκεί έχουμε πάει σε αγοραστική δύναμη οι 
εργαζόμενοι, ίσως να έχουμε πάει και πιο πίσω. Θα έχει μια αξία ποια ήταν τα Τέλη 
τότε και ποια είναι τα Τέλη τώρα με τις ζώνες και όλα αυτά που έχετε …. 

 
Κύριε Μπρεδήμα μιας και είμαστε και παρέα στην κοσμητεία και 
είμαι ενήμερος για όλα αυτά, έχω να πω το εξής.  Με 

προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τις οποίες δεν τις έχω μαζί μου 
αλλά ευχαρίστως να τις βρω και να σας τις φέρω, έχει δοθεί η λειτουργία της 
Εκκλησίας του Κοιμητηρίου μας στην Μητρόπολη και η Μητρόπολη έχει δώσει τη 
διαχείριση της Εκκλησίας αυτής στο Φιλόπτωχο Ταμείο. Απ’ όσο κοιτάξαμε σαν 
Δημοτική Αρχή όλα αυτά είναι νομιμότατα και δεν έχουμε καμία πρόβλεψη ώστε να 
αλλάξουμε κάτι. Είμαστε ενήμεροι και για το 112.000 το έσοδο του Κοιμητηριακού 
Ναού μας.       
Αυτά είχα να πω εγώ όσον αφορά τον Δήμο μας και τη Μητρόπολη και τη διαχείριση 
του μη Ενοριακού Ναού, γιατί είναι μη Ενοριακός Ναός ο συγκεκριμένος Ναός αφενός 
και αφετέρου η Κοσμητεία έχει τον ρόλο που πρέπει να υπάρχει εκεί βάση νόμου για 
να πιστοποιεί ότι οι διαδικασίες όλες είναι κατά νόμο σωστές. 

 
Ακούστε ο νόμος τι λέει για να τον ξέρετε καλά.  
Ο νόμος λοιπόν λέει ότι με τα χρήματα του Κοιμητηριακού Ναού που 

εισπράττονται καλύπτει ο Δήμος πρώτον μεν τις ανάγκες του Δήμου και δεύτερον των 
Ιδρυμάτων. Άλλο τώρα τι εσείς κάνετε στην πράξη, ο νόμος αυτό λέει. Ότι πρώτα ο 
Δήμος πρέπει να τις ανάγκες των δικών του όπως είναι του Δημοτικού Παντοπωλείου 
κ.α. και μετά να τα εκχωρεί ενεργείτε παρά το νόμο. 

 
Τον ξέρω το νόμο ο οπο΄πιος λέει ακόμα ότι καλύπτει και όλα τα 
έξοδα του Ιερού αυτού Ναού. Να τον πούμε ολόκληρο το νόμο. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι. Έτσι λέει ο Νόμος. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού λοιπόν καλύπτει και όλα τα έξοδα. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Υπερκαλύπτονται και μένει και όφελος.      

 
Θεωρώ ότι από αυτά που έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί λοιπόν 
ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα για τη Δημοτική Αρχή. Κάποια 

στιγμή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή εκχώρησε της διαχείριση του μη Ενοριακού 
Ιερού αυτού Ναού στην Μητρόπολη. Όλα έχουν γίνει σωστά και απ’ ότι τα έχουμε 
βάλει εμείς κάτω τα έσοδα και τα έξοδα.  

 
Πως και ποίο ρόλο; δεν μου απαντάτε γιατί; Ποιο ρόλο; 
Τότε μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις παρά το νόμο το λέω και αυτό θα 

αποδειχθεί στη συζήτηση. Γι’ αυτό είπα να αναβληθεί. 
 
Νομίζω ότι απαντήθηκε από τον κ. Αδαμόπουλο έτσι όπως ορίζετε και 
όπως ήθελε από κει και πέρα έχομε το Δημοτικό μας Συμβούλιο.  

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Πότε έγινε η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου εάν μπορούμε 
να ψάξουμε και τα αρχεία να βρούμε στοιχεία.      

 
Θα την βρούμε την απόφαση και θα την δώσουμε, δεν έχει καμία 
σημασία αυτό. Προχωράμε. 

 
Κε Νιάρχο το μόνο που έχω να πω είναι ότι κατά νόμο εμείς  
κοιτάξαμε όλα τα Κοιμητήρια ανά την Ελλάδα τι έχουν εφαρμόσει 

και ακριβώς κάνουμε το ίδιο.   
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Κατά νόμο ή κατά Κανονισμό των Κοιμητηρίων. 

 
Κατά νόμο. Είδαμε παντού ότι όλα τα Κοιμητήρια το γράφουν έτσι, 
διαβάσαμε και όλα τα ΦΕΚ που διέπουν τα Κοιμητήρια και 

αποφασίσαμε ότι έπρεπε να το γράψουμε έτσι. 
 
Κε Συνάδελφε ο χώρος του Νεκροταφείου όπως ξέρετε είναι σε όλα από 
το Α μέχρι το Ω και από Βορά προς Νότο, από Ανατολή προς Δύση είναι 

περιφραγμένος και είναι χώρος Κοιμητηρίου και για λόγους πρακτικούς εάν θέλετε να 
είναι σε κάποια άλλη ζώνη δεν νομίζω ότι είναι ούτε ρατσιστικές οι διαθέσεις του 
Κανονισμού ούτε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.  

 
Γιατί χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη; Δηλαδή αν ο 
Μητροπολίτης πει να μη θαφτεί τι γίνεται; Έτσι λέει μέσα με τη σύμφωνη 

γνώμη του Μητροπολίτη ……… 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει δύναται.  

 
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης, δύναται να καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος για 
την ταφή. 

 
Αυτή τη στιγμή  δεν έχουμε ιδιαίτερο χώρο και τάφονται όπως 
τάφονται όλοι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. 

 
Κύριε Πρόεδρε και κατά την διάρκεια της πρώτης συζήτησης η οποία 
έγινε και όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετό καιρό το μέγιστον θέμα δεν 

είναι να ξεκινήσουμε με τον κανονισμό λειτουργίας του Κεντρικού Κοιμητηρίου, αλλά 
είναι αυτό το οποίο παραμένει εδώ και χρόνια, είναι ο μνημιακός πλούτος του  
Κοιμητηρίου της Καλαμάτας. Εδώ πρόκειται όπως έχω πει για αριστουργήματα τέχνης 
τα οποία κοσμούν τον χώρο, εδώ είχαμε κάνει αρκετές προτάσεις και πολλές φορές 
είχαμε αναφερθεί. Αυτό λοιπόν ήταν το υπ’ αριθμόν ένα. Αυτά αλλά μεν όπως σας είπα 
στην προηγούμενη έχουν χαθεί, παρένθεση μπορεί και να έχουν κλαπεί. Υπάρχουν 
σπαράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα και βρίσκονται κάτω, υπάρχουν δίπλα κάτι 
σκούπες, κάτι πατσαβούρια, είναι απαράδεκτη η κατάσταση στην οποίαν 
διαφυλάσσεται ότι ακριβώς έχει απομείνει. Το πρώτο λοιπόν το οποίο έπρεπε να κάνετε 
ήταν να προστατέψετε τον μνημειακό πλούτο. Αυτός δε ο μνημειακός πλούτος, ο 
οποίος είναι ένας πλούτος τριών περίπου αιώνων, το 1986 με τους σεισμούς υπέστη 
καταστροφή όπως γνωρίζετε και το Κοιμητήριο και από τότε μέχρι σήμερα εξαιρέσει 
ενός αξιολόγου ταφικού μνημείου το οποίο η οικογένεια Κωστοπούλου το επισκεύασε 
τα άλλα δεν είναι δυνατόν.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Οι μεγάλοι δωρητές οι οποίοι υπάρχουν είναι προσβολή και προς τη μνήμη αυτών. 
Είναι ¨Πανταζοπούλου¨ που έκαναν το Πνευματικό Κέντρο, είναι άλλοι μεγάλοι 
στρατιωτικοί, πολιτικοί, Δήμαρχοι. Μέχρι πρότινος δίπλα από το μνημείο εκεί του 
Δημάρχου, δεν θυμούμαι καλά το όνομά του, είχε μάλιστα ένα καλάθι απορριμμάτων. 
Ότι δεν έκανε εν ζωή ο Δήμαρχος το εισέπραξε να παίρνει τώρα τα απορρίμματα. Είναι 
μία κατάσταση στην οποία πρέπει να βάλετε τάξη πρώτον και δεύτερον να ενεργήσετε 
για την διατήρηση του μνημειακού πλούτου. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η άποψή 
μας για το θέμα του μνημειακού πλούτου.  
Σε ότι αφορά τώρα πλέον τον Κανονισμό της λειτουργίας διέπεται από έναν 
συγκεντρωτικό θα έλεγα σύστημα, ένα αυταρχικό, είναι ένας Κανονισμός ο οποίος 
επισείει πρώτα τις απειλές των ποινών. Εις την διαχείριση μέσα της καταστροφής, γιατί 
να καταστρέφονται τα μάρμαρα. Όσα είναι καλά ας υπάρχει μία τεχνική υπηρεσία. 
Είναι δυνατόν και μάλιστα σε τέτοιες εποχές να καταστρέφονται; Και αυτό ποιος θα το 
κρίνει; Ότι αυτό μπορεί να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει λοιπόν 
αυτά να διατηρούνται σε μία αποθήκη και ή να παραδίδονται σε φτωχούς ανθρώπους. 
οι οποίοι κατά το παρελθόν, έτσι έκαναν οι εκάστοτε Δήμαρχοι, έδιναν όπου υπήρχε 
εκεί ο έφορος του νεκροταφείου παραχωρούσε ορισμένα από τα μάρμαρα αυτά 
προκειμένου να μην πληρώσουν οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι.  
Το θέμα είναι άλλο, εδώ υπάρχει ανάγκη έργων. Εδώ ο χειμώνας ο οποίος πέρασε, η 
μάντρα κατέρρευσε, έχει ανάγκη κάποιας επεκτάσεως, έστω και μικρής, έχει ανάγκη 
ορισμένων πραγμάτων. Μετά εκείνο το οποίο είπα υπάρχουν ορισμένα εντός 
παρενθέσεως κόλπα θα τα πω, υπάρχουν χώροι για την ταφή οι οποίοι έχουνε επάνω 
διάφορα πράγματα μέχρι τη μέση και πάει ο άλλος και λέει όχι εδώ ή εκεί κλπ. Υπάρχει 
μία αταξία, μία ακαταστασία και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. 
Έπειτα σωστό είναι αυτό το σύστημα που λέτε για τα καντήλια να υπάρχει μία τάξη 
κ.λπ  αλλά κουβεντιάσατε; Εγώ ρώτησα κάνα δυο γυναίκες και δεν έχουν ιδέα. 
Κουβεντιάσατε με τις γυναίκες αυτές. κε συνάδελφε που έχετε εσείς την υπευθυνότητα 
μέσω του Κοιμητηρίου; Λέτε ότι είναι μαύρη εργασία, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε δίκιο, 
αλλά με αυτές οι οποίες είναι είτε μαύρες, είτε άσπρες, είτε κίτρινες, είτε κόκκινες, 
μαζέψατε αυτές τις γυναίκες να πάρετε τις απόψεις τι ακριβώς θα γίνει; Έπειτα 
προχωρείτε σε ορισμένα… 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ξέρουν ελληνικά αυτές κε Θόδωρε;              

 
Δεν γνωρίζω αλλά και αν δεν ξέρουνε τι θα πει δηλαδή δεν πρέπει να 
δουλεύουνε; Αλλοίμονό μας. Ο Άρτος ο επιούσιος είναι για όλους τους 

ανθρώπους. Επειδή δηλαδή δεν ξέρουνε δεν πρέπει, δεν γνωρίζω ούτε ποιες είναι ούτε 
πόσες είναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι βλέπω γενικά μία βιασύνη η οποία σας 
χαρακτηρίζει και σε αυτό ίσως να φταίω και εγώ ο οποίος κατ’ επανάληψη σας είχα 
κατηγορήσει και μιλώ συνέχεια για το θέμα της διαφύλαξης του μνημειακού πλούτου, 
αλλά αρχίσατε ανάποδα. Αντί λοιπόν να αρχίσετε από το θέμα της διατηρήσεως από τα 
αναγκαία έργα, αρχίζετε τώρα πλέον από τον Κανονισμό αυτόν και προχωρείτε, γι αυτό 
σας είπα ότι δεν είναι δυνατόν, ότι θέλει μελέτη να σας παρακολουθήσουμε. 
Είναι ένας κανονισμός, το οποίον εσείς φτιάξατε στα μέτρα σας, ο οποίος δεν βάζει μία 
τάξη και γενικά είναι ένας ευκαιριακός κανονισμός. Αυτό λοιπόν τον κανονισμό τον 
ευκαιριακό με το τροχάδην αυτό που ακολουθείτε να σας ακολουθήσουμε σε αυτόν 
τον κατήφορο και δεν θα τον ψηφίσουμε. 

 
Κε συνάδελφε ένα μήνα στο διαδίκτυο  γιατί να μας φέρετε τις προτάσεις; Σας 
ενημερώσαμε. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν έχω διαδίκτυο, δεν είμαι εγώ με το διαδίκτυο, τι θέλετε τώρα;  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ:  
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Το περάσαμε από την διαβούλευση θεσμικά, το βάλαμε ένα μήνα, νομίζω ότι 
όλο ο λαός που ενδιαφέρεται μπορεί λοιπόν να το διαβάσει, να κάνει τις 

εισηγήσεις του και να μας έρθει κάνει τις εισηγήσεις του, αλλά εν πάση περιπτώσει 
νομίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα είναι στις 9 του μήνα. Τώρα για τα 
σπαράγματα το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, το ολοκληρώσατε.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι δεν μίλησα για τα Κοιμητήρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το άλλο θέμα αλλά ναι μαζί ας πούμε.   

 
Σε ότι αφορά τα Κοιμητήρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων η 
κατάστασης είναι χαοτική και απελπιστική και φταίτε εσείς σε αυτό. 

Εσείς τα αναλάβατε πριν από ένα χρόνο πλην όμως κατά τη διάρκεια της Δημαρχοντίας 
σας είδατε οι καταστροφές οι οποίες συνέβησαν. Έφυγε στην Θουρία ένας ολόκληρος 
τοίχος και ψαρεύαμε τους νεκρούς στους δρόμους. Τα έργα αυτά δεν έγιναν εδώ και 
μήνες είναι και ενώ θα έπρεπε άμεσα να ενεργήσετε προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα και γενικά δηλαδή για  αυτό σας είπα τα φέρνετε και τα δύο μαζί. Αφήστε 
τον έναν κανονισμό και φέρτε τον κανονισμό των άλλων κοιμητηρίων των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων γιατί αυτή η σπουδή; 

 
Σε ότι αφορά λοιπόν τα σπαράγματα ξέρετε ότι είναι ένα σύνθετο 
πρόβλημα και έχετε δίκιο σε ότι αφορά την ιστορική τους και 

αρχαιολογική τους αξία, αν θέλετε και την συναισθηματική αξία, όμως στο 
συγκεκριμένο θέμα ξέρετε ότι είναι θέμα πρωτίστως της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
όπου προσπαθεί ο Δήμαρχος, το γνωρίζω πολύ καλά, έχετε μιλήσει και εσείς στο 
Συμβούλιο το θυμάμαι πολύ καλά το θέμα, προσπαθεί ο Δήμαρχος να κάνει μία 
συνεννόηση και μία προγραμματική σύμβαση με την Πάτρα με την αντίστοιχη 
Διεύθυνση προκειμένου να βρούμε τα χρήματα και τον τρόπο ανάδειξης των 
συγκεκριμένων σπαραγμάτων που είναι στοιβαγμένα σε κάποια κοντέινερ..      

 
 Δεν ήθελα να το πω, ο κ. Αθανασόπουλος το ξέρει, αρπάξανε το 
Βράχμαν τον μεγάλο αυτό Φιλέλληνα και τον πήγαν σε έναν τάφο 

συγγενικό. 
 
Για επέκταση Νεκροταφείου ξέρετε ότι είναι αδύνατον αυτό το πράγμα, 
είναι αδύνατον, όχι δύσκολο, ήδη όμως οι Δημοτικές Αρχές για 

διαχρονικά, δεν ξέρω ποια Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται στην αλλαγή των 
οικοπέδων, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο επάνω για να γίνει εκεί που 
προβλέπεται και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το νέο Νεκροταφείο.  
Για τα έργα που λέτε, οι μάντρες πέφτουν, υπάρχουν ακραία φαινόμενα, 
μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα, έπεσε λοιπόν η μάντρα εκεί πέρα και 
πραγματικά σε μία εβδομάδα το αποκαταστήσαμε. Τα έργα μερικές φορές έχουνε και 
τα προβλήματά τους, έχουνε και τις αστοχίες. Αυτή η μάντρα ήτανε 40,50,70 χρόνια. 
Η μάντρα του Νεκροταφείου που πήγα και είδα στην Θουρία ήταν 30,40 χρόνια, ήδη 
το φέρνουνε στην Οικονομική σας Επιτροπή μεθαύριο την Τρίτη και θα περάσει να 
προχωρήσει άμεσα το έργο σε 15 ημέρες να έχει τελειώσει.  

 
Πάνω στον κανονισμό θα θέλαμε να πούμε ότι διαφωνούμε με τον 
καθορισμό των ζωνών μέσα στα Κοιμητήρια, για ζώνες όπου θα είναι 

εύποροι και άποροι και να συνδέονται αναλόγως αυτά με τα Δημοτικά Τέλη τα οποία 
θεωρούμε υπέρογκα και θα πρέπει να μειωθούν.  

ΡΙΖΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα θεωρούμε ουσιαστικό το ζήτημα και θα 
τοποθετηθούμε για πολλούς λόγους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και 
θρησκευτικούς αν θέλετε, καθώς και ότι στις μεγάλες πόλεις σήμερα και στην πόλη της 
Καλαμάτας θα λέγαμε υπάρχει κορεσμός μέσα στα Νεκροταφεία. Θα έπρεπε η πολιτεία 
να έχει προχωρήσει και σε μία άλλη κατεύθυνση στην δημιουργία κέντρων 
αποτέφρωσης των νεκρών. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει και ο Δήμος Καλαμάτας να 
προσανατολιστεί στη δημιουργία αίθουσας για πολιτικές κηδείες και μελέτη για κέντρο 
αποτέφρωσης Νεκρών. 

 
Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε προβλήματα με τον Κανονισμό. 
Υπάρχουν 2-3 σημεία τα οποία χρήζουν κάποιων βελτιώσεων π.χ. 

συμφωνώ με τον κ. Μπρεδήμα ότι γιατί να σπάζουν τα μνημεία, τα μάρμαρα και να 
καταστρέφονται από τη στιγμή που αν τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιους που δεν 
έχουν χρήματα. Είναι κάτι το οποίο δεν μας στοιχίζει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να τα 
καταστρέφουμε. Δύο τρία πραγματάκια, δύο, τρεις έτσι βελτιωτικές προτάσεις θα 
κάνουμε εμείς. Θα τα δούμε όλα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο επιφυλασσόμαστε γι 
αυτό θα ψηφίσουμε παρών στο συγκεκριμένο. 

 
Θα ήθελα να πάρω την κύρια παράμετρο της συνεδρίασης της 
σημερινής Επιτροπή Ποιότητας κατά την γνώμη μας, σα Δίκτυο 

Ενεργών Πολιτών. Οπωσδήποτε σε αυτή την αίθουσα είναι εκπρόσωποι των 
επαγγελματικών ενώσεων και άλλων φορέων, το κύριο όμως πρόβλημα που έχουμε 
εμείς λύσουμε σαν Επιτροπή Ποιότητα Ζωής,  με τον καινούριο κανονισμό, είναι ότι 
ένας μεγάλος τομέας υπηρεσιών του Δήμου μας, είναι η κρίσιμη στιγμή που κάθε 
οικογένεια βρίσκεται να ενταφιάσει κάποιο μέλος της και αυτό πρέπει να γίνεται με 
παροχή υψηλών υπηρεσιών που να ταιριάζει και στην υπόλοιπη κουλτούρα και 
πολιτιστική δράση του Δήμου μας και τις κοινωνικές συνθήκες και οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να είναι υψηλές χωρίς να πιεζόμαστε από οποιεσδήποτε συντεχνίες και να 
προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαβούλευση σταθερά να βαστάμε το τιμόνι γιατί 
αυτή τη στιγμή. Με δικές μελέτες πρόχειρες που έχουμε κάνει κάθε θάνατος, κάθε 
κηδεία στοιχίζει το λιγότερο 3.200 €.  300 € περίπου είναι τα Δημοτικά Τέλη και οι 
εισφορές που δίνει στον Δήμο. Επί 3 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι έχει αγγίξει πλέον τον 
μισθό ενός, το ένα τρίτο του μισθού ενός Δημοσίου Υπαλλήλου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι 300 το χρόνο.  

 
Θα το εξηγήσω. Σύμφωνα με τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου 
εισπράξαμε από Τέλη ενταφιασμού, τριετίας, ανακομιδής, όλα αυτά 

έχουμε εισπράξει 299.777 €. Το 2011 με τον Ταμιακό Απολογισμό έχουμε πάρει 
277.000 €, δια 1.000 το προϋπολογίζω βγαίνει 300 περίπου ευρώ χοντρικά η κάθε 
οικογένεια για διάφορες υπηρεσίες που έχει μέσα το Κοιμητήριο. Μπορεί να είναι λίγο 
χοντροειδής η προσέγγιση αλλά περίπου αυτό είναι. Είναι σημαντικό ποσό, αυτό πρέπει 
να το δούμε και στα στοιχεία της οικονομικής κρίσης που υπάρχουν, ότι 3.200 μαζί με 
όλο το σύστημα των εξόδων καταλαβαίνεται ότι ένας Δημόσιος Υπάλληλος παίρνει 
γύρω στις 9.000 ετήσια έσοδα καταλαβαίνετε πιο είναι το πρόβλημά μας. Ένα είναι 
λοιπόν αυτό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν αποφασίζουμε Κανονισμούς να 
έχουμε αυτό το θέμα στο μυαλό μας.  
Το δεύτερο είναι ότι το Κοιμητήριο που υπάρχει εδώ στην πόλη μας είναι κάτω από τις 
απαιτήσεις. Πρέπει να δούμε πως θα είναι ο ευπρεπισμός του και φυσικά είναι 
πεπερασμένες οι δουλειές που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς ζητάμε άμεση απόδοση 
των χρημάτων αυτών που έχουμε εισπράξει από τους Δημότες μας σε αυτούς τους 
χώρους με έργα, να βελτιώσουμε την εικόνα τους άμεσα, γιατί σε συνθήκες 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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οικονομικής κρίσης πρέπει το παρεχόμενο έργο από τη Δημοτική Αρχή να είναι τέτοιο 
ώστε να ανακουφίζει όσο μπορεί τα πληττόμενα μέλη της κοινωνίας μας.  
Στον επόμενο Κανονισμό θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και θα πούμε και 
αναλυτικά στην πορεία, έχουμε κάποιες προτάσεις να κάνουμε και θα τις πούμε. 

 
Θέλω να πω μια κουβέντα ότι η Δημοτική Αρχή, ειδικά αυτή η Δημοτική 
Αρχή και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, της οποίας εγώ δεν ήμουνα 

μέλος, ανταπόδωσε με την ωραιοποίηση και την αισθητική αναβάθμιση του 
Νεκροταφείου της Καλαμάτας πολλά από τα κακώς κείμενα τα οποία ήτανε πολλά. 
Ξέρετε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις χιλιάδων ευρώ προκειμένου να έχουμε αυτή τη 
καλή εικόνα την οποία έχουμε και σε επίπεδο δρόμων και σε επίπεδο περιφράξεων και 
σε επίπεδο οστεοθηκών. Νομίζω ότι είμαστε στην σωστή κατεύθυνση, σωστή είναι και 
η παρατήρησή σας να ανταποδίδονται αυτά, αλλά εμείς ήδη το έχουμε κάνει πράξη 
αυτά.  

 
Επειδή το ιστορικό του Νεκροταφείου χρονολογείται από την 
μετασεισμική περίοδο, όλοι οι Δήμαρχοι, συμμετέχω από τότε σε 

όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, αγωνίσθησαν προκειμένου να αποκατασταθεί ο 
μνημειακός πλούτος. Το 1993 σε επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού και ως 
Δημαρχεύων την πήγα ο ίδιος στο Νεκροταφείο να δει αυτά τα πράγματι χάλια που 
υπάρχουν μετά τους σεισμούς. Ο αγώνας συνεχίστηκε με όλους τους Δημάρχους πολύ 
δε περισσότερα και σήμερα αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού δεν επιτρέπει καμία 
παρέμβαση. Είχε δε τότε πει ότι το συνεργείο που έχει αναλάβει την συντήρηση της 
Ακροπόλεως του Παρθενώνα θα επιληφθεί και του μνημειακού πλούτου της 
Καλαμάτας. Κατά συνέπεια όλοι οι Δήμαρχοι, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, 
αγωνίσθηκαν αλλά μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.  Ενδεχομένως 
να έχουν χαθεί και τμήματα όπως είπε και ο κ. Μπρεδήμας, εγώ δεν γνωρίζω ειλικρινά 
γιατί να γνώριζα δεν θα είχα καμία επιφύλαξη να το καταγγείλω σε καμία περίπτωση. 
Σε ότι έχει σχέση τώρα με την κατάρρευση της μάντρας. Ευθύς μετά την κατάρρευση 
της μάντρας έγινε η ανακατασκευή της δημοπρατήθηκε το έργο προστασίας από τα 
νερά που έρχονται λόγω παλαιών παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην περιοχή του 
στρατοπέδου, έχει δημοπρατηθεί από τη ΔΕΥΑΚ, έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, πλην 
όμως υπήρξε μία μικρή επιφύλαξη διότι λόγω του βάρους της μάντρας και του 
στενωπού του δρόμου αν γίνει εκσκαφή βαθιά προκειμένου να περάσει ο αγωγός και 
να συλλέξει τα νερά ενδεχομένως  λόγω κακών καιρικών συνθηκών να καταρρεύσει ο 
μαντρότοιχος του Νεκροταφείου και να έχουμε περιπέτειες. Κατά συνέπεια μόλις 
σταθεροποιηθεί ο καιρός, ήμουνα μεταξύ εκείνων που επισήμανα το γεγονός, και μόλις 
ο καιρός σταθεροποιηθεί θα ξεκινήσει η διαδικασία.  
Σε ότι έχει σχέση τώρα με την γενικότερη κατάσταση του Νεκροταφείου. Κανείς δεν 
μπορεί να επικαλεστεί ότι έχουν γίνει όλα τέλεια και αυτό έχει σημασία ότι το σήμερα 
είναι καλύτερα από το χθες και το χθες ήταν πολύ καλύτερα από το προχθές. Υπάρχει 
μία αισθητή βελτίωση και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Δεν είναι η 
κατάσταση του Νεκροταφείου σήμερα αυτή που ήταν πριν από πολλά χρόνια. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιρρίψουμε και ευθύνες, διότι δυστυχώς τα πάντα είναι 
συνάρτηση και των οικονομικών δυνατοτήτων. Από την άλλη πλευρά αυτό που επείγει, 
τα χρήματα πάνε καλώς εκεί που πάνε, δεν πάνε νομίζω σε επενδύσεις οι οποίες δεν 
πιάνουν τόπο, πάνε σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες. Η Μητρόπολη Μεσσηνίας κάνει 
και αυτή τον αγώνα της, συντηρεί πολλά θα έλεγα ιδρύματα και νομίζω ότι και ο Δήμος 
προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεισφέρει και συνεισφέρει.  

 
Εγώ άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις όλων και κυρίως του κ. 
Μπρεδήμα οι οποίες αρκετές εξ’ αυτών είναι πάρα πολύ σωστές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  
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Όμως εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω κάτι. Να ψηφίσουμε ομόφωνα και να περάσει ο 
Κανονισμός αυτός λειτουργίας. Κάποιες παρατηρήσεις που αφορούσαν τους κουβάδες 
που είπε ο κ. Μπρεδήμας έχει δίκιο. Είναι διαπιστώσεις τις οποίες έχουμε κάνει και εμείς 
πολλές φορές επισκεπτόμενοι το Κοιμητήριο. Όμως το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας όταν πέρασε το θέμα στην παράγραφο 2 που αφορά τροποποίηση 
εφαρμογής Κανονισμού έβαλε κάτι μέσα που είναι πάρα πολύ βασικό, έβαλε κάποιες 
παρεμβάσεις  που μπορούν να γίνουν αφού ψηφιστεί και αυτός ο Κανονισμός μετά από 
συνεργασία του εκάστοτε Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και του Αρμοδίου 
Αντιδημάρχου ή Δημάρχου. Θεωρώ κ. Θεόδωρε ότι αφού ψηφιστεί αυτός ο 
Κανονισμός  θα πρέπει να γίνει και ένας Εσωτερικός Κανονισμός  που να αφορά μόνο 
το κομμάτι λειτουργίας των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί. Δηλαδή, πότε αυτές οι 
εργαζόμενες θα πλένουνε τους τάφους; Πως θα συμπεριφέρονται στο χώρο του 
Κοιμητηρίου; Οι οποιεσδήποτε εργαζόμενες. Γι αυτό θα σας παρακαλούσα κ. Θεόδωρε 
με όλο το σεβασμό που σας έχω να ψηφίσετε αυτό τον κανονισμό ο οποίος ουσιαστικά 
είναι ο κατευθυντήριος κανονισμός και από κει και περά δέχεται τροποποιήσεις, δέχεται 
παρεμβάσεις. Μπορούμε να τα δούμε και κυρίως εσείς που έχετε και μια τέτοια 
εμπειρία στην πόλη μας. 

 
Αν ήμουν Δήμαρχος θα δεχόμουν την πρότασή σου οπωσδήποτε και 
θα σε υπερψήφιζα, αλλά άλλοι τα κανονίζουν οπότε δεν μπορώ να 

προσχωρήσω στην άποψή σου. 
 
Ευχαριστώ την κα Πρόεδρο.  
Παρακαλώ τους φορείς να τοποθετηθούνε πήρατε και μία γνώση του 

αντικειμένου νομίζω, γι αυτό και σας άφησα για τελευταίους.  
Παρακαλώ από την Ιερά Μητρόπολη. 

 
Κύριε Πρόεδρε εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη μας έχω να αναφέρω τα κάτωθι. 

Εἰς ἀπάντησιν Ὑμετέρου ἐγγράφου (ἀριθ. Πρωτ. 72723/12-12-
2011), σχετικῶς πρός τούς ἐν σχεδίῳ δύο Κανονισμούς Λειτουργίας ἀφ’ ἑνός τοῦ 
"Κεντρικοῦ Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη) " καί ἀφ’ ἑτέρου τῶν 
"Κοιμητηρίων ἡμιαστικῶν περιοχῶν καί τοπικῶν διαμερισμάτων Καλαμάτας", 
ἀναφέρω Ὑμῖν τά ὡς κάτωθι :  

1.  Καί διά τούς δύο Κανονισμούς οὐδεμία παρατήρησις 
ὑφίσταται ἐπί τῆς ἀρχῆς. 

2.  Κατά τάς κατ’ ἄρθρον παρατηρήσεις καί συγκεκριμένως 
ὡς πρός τό ἄρθρον 17 «Προσωπικό Κοιμητηρίου» 

«Δ. Ἐργάτες φροντίδας ταφικῶν μνημείων», τοῦ Κανονισμοῦ 
Λειτουργίας Κεντρικοῦ Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη), εἶναι ἀπό τό πλέον 
"εὐαίσθητον" σημεῖον ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξαρτᾶται ἡ ἐν γένει εἰκόνα καί ἡ εὔρυθμος 
λειτουργία τῶν Κοιμητηρίων, διό καί πρέπει νά τεθοῦν κριτήρια καί ὅροι 
ἐγγραφῆς εἰς τό Μητρῶον, ἐκ τοῦ ὁποίου θά φέρουν καί εἰδικόν "Ἀριθμόν 
Μητρώου Φροντίδας Ταφικῶν Μνημείων" (Α.Μ.Φ.Τ.Μ.) ἤ ὅπως ἐσεῖς ἄλλως 
νομίζετε ὅτι πρέπει νά τό χαρακτηρίσετε. 

Εἰς τό «Μητρῶον» αὐτό θά ἐγγράφωνται ὅσοι προτείνονται 
ὑπό τῶν συγγενῶν τῶν κεκοιμημένων, οἱ ὁποῖοι θά ἔχουν καί τήν ὑποχρέωσιν 
καταβολῆς τοῦ ἀντίστοιχου οἰκονομικοῦ κόστους. 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΙΕΡΕΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: 
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Εἰς περίπτωσιν παύσεως τῆς σχέσεως φροντιστοῦ καί 
οἰκογενῶν τοῦ κεκοιμημένου, καταργεῖται ἀντιστοίχως καί ὁ ἀντίστοιχος 
"Ἀριθμός Μητρώου... ", ἐνῶ θά ὑφίσταται διά τόν φροντιστή ἡ δυνατότης 
ἀναλήψεως ἐκ νέου ὑπηρεσίας, μόνον εἰς περίπτωσιν μιᾶς νέας ὑποδείξεώς του 
ὑπό ἄλλων συγγενῶν. 

Ἡ ἄλλη πρότασις εἶναι νά καταρτισθεῖ ἕνα "Μητρῶον 
ἐργατῶν φροντίδας", ἀπό τό ὁποῖον θά ἐπιλέγουν ἕναν οἱ συγγενεῖς τοῦ 
κεκοιμημένου καί ὁ ὁποῖος θά πληρώνεται ἀπό τούς συγγενεῖς. 

Ἡ παροῦσα ἐγγραφή εἰς τό Μητρῶον δέν συνεπάγεται 
δημιουργία ὑπαλληλικῆς ἤ ἐργασίας σχέσεως μεταξύ τοῦ Δήμου – Κοιμητηρίου 
καί τῶν ἐργατῶν φροντίδας. 

    
Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς 

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
†  Ο   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

           
 
(Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου): Τρία πραγματάκια εγώ ήθελα να πω.  
Το πρώτο είναι ότι η παραοικονομία που υπάρχει γύρω από το 

Κοιμητήριο κ.λπ ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε 
στο Επιμελητήριο και αυτό νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζεται από τον Κανονισμό. Νομίζω 
ότι αυτό χρειάζεται να το προσέξετε ιδιαίτερα.  
Δεύτερον υπάρχει χώρος στα Κοιμητήρια για τους αλλόθρησκους, που θάβονται στα 
ποτάμια; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσα στο Κοιμητήριο, μέσα.  
 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ: Ώστε υπάρχει χώρος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται.  

 
Και επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να πω είναι, ότι είναι μια ευκαιρία 
μιας και συζητάτε αυτό το κανονισμό να αντιμετωπίσετε και το ζήτημα 

που έχει προκύψει στην Ελλάδα και που δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε, το 
κάψιμο των νεκρών. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υποχρέωση του Δήμου απέναντι σε 
αυτούς που επιλέγουν τον πολιτικό γάμο. Δεν θα έπρεπε αυτό να το αντιμετωπίσετε; 
Νομίζω ότι μόνο αυτά τα τρία ζητήματα, το δεύτερο μου το είπατε ότι υπάρχει, αλλά η 
παραοικονομία ένα θέμα που όλοι καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να 
κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε φαινόμενα παραοικονομίας και όταν μάλιστα αυτό 
ξεπερνάει ένα τεράστιο ποσόν πέρα από την φοροδιαφυγή κ.λπ, κ.λπ, δηλαδή 
υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δείτε μέσα από αυτόν τον Κανονισμό και το 
κυριότερο απ’ όλα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε διέξοδο και σε αυτούς 
που προτιμούν τον πολιτικό γάμο και οι οποίοι θα θέλαν ενδεχόμενα να μην πάνε στην 
Βουλγαρία για να κάψουν το σωρό.  
 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  Ο πολιτικός Γάμος γίνεται. 

 
Γίνεται ο πολιτικός γάμος αλλά στην συνέχεια του πολιτικού γάμου 
είναι και το κάψιμο των νεκρών. Θέλω να πω ότι πολλοί επιλέγουν σε 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ:  

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ:  
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άλλες χώρες σε άλλα κράτη να κάψουν τον νεκρό γιατί αυτή είναι η πολιτική τους 
επιλογή τέλος πάντων, είναι πεποίθηση, απλά σαν παρατήρηση. 

 
(Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου): Καταρχάς ο Κανονισμός Λειτουργίας 
του Κοιμητηρίου μας βρίσκει σύμφωνους ως προς τα άρθρα και όλη αυτή η 

κατάσταση, γιατί βλέπουμε επιτέλους να μπαίνει μία τάξη, τέλος πάντων ύστερα παό 
πολλά χρόνια στο Κοιμητήριο της πόλεώς μας και να δημιουργούνται κάποιοι όροι και 
κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να σεβαστούν από όλους τους φορείς και από όλους 
τους εμπλεκόμενους που υπάρχουν μες το Κοιμητήριο και γενικά όλους τους 
μαρμαροτεχνίτες, από τους εργάτριες.  
Όσον αφορά για το θέμα της παραοικονομίας του Κοιμητηρίου αυτό νομίζω ότι είναι 
γνωστό σε όλους και πρέπει και αυτό να ληφθεί υπ’ όψιν σας και όπως μπορείτε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο να ρθει εις πέρας και να τελειώνει η διαδικασία ούτως ώστε να 
τελειώνει αυτή η διαδικασία να μπει μία τάξη και μία σειρά. 

 
Εκπροσωπούμε τους μαρμαράδες και ιδιαίτερα τα στεγασμένα επαγγέλματα 
των μαρμαράδων γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι 

στο Επιμελητήριο, δεν έχουνε τα συγκεκριμένα ας πούμε χαρτιά παροχής υπηρεσιών, 
τιμολόγια κ.λπ, μπαίνουν μέσα και ασχολούνται με την τοποθέτηση Μαρμάρων κ.λπ. 
Όσον αφορά για το άρθρο 14 γιατί αυτό συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει, συμφωνούμε 
και μάλιστα είχαμε και κάποιες προτάσεις κάνει τις οποίες δώσαμε και γραπτώς. Να 
καταστρέφονται όπως είπαμε τα παλαιά μάρμαρα γιατί θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο 
να τα βρούμε σε καμιά πλατεία που θα κάνουμε ανάπλαση, αν θυμάστε στο Σύνταγμα 
τι συνέβει, έχει συμβεί και αυτό.  
Δεύτερον, για τα ορειχάλκινα καντήλια, σταυρούς κ.λπ, κ.λπ, επειδή πρόκειται για 
πολλούς τόνους ορείχαλκο, θα τολμήσω να πω, θα πρέπει αυτός ο ορείχαλκος να 
πηγαίνει προς όφελος της Δημοτικής Αρχής και όχι να φεύγουν κρυφά από μέσα να 
βάφονται για να πωλούνται κ.λπ. Ούτε να πηγαίνουν και στα μπάζα, γιατί να πηγαίνουν 
στα μπάζα; Μπορεί να υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος κλειστός συνεχόμενος να 
πέφτουν μέσα να πηγαίνουν στο χυτήριο προς όφελος του Δήμου. Τώρα αν 
χρειαστούνε 5-6 καντηλάκια για κάποιον άπορο, συνέχεια γίνονται εκταφές και θα 
υπάρχουν διαθέσιμα.   
Το μέλλον θα δείξει το πώς θα λειτουργήσει το Κοιμητήριο, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε 
προτάσεις, διευκρινήσεις, σε παρατηρήσεις γιατί συνέχεια μπαίνουμε μέσα κ.λπ.. 
Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με την Δημοτική Αρχή. Οι προτάσεις μας είναι και 
γραπτές, σας ενημέρωσε και ο κ. Αδαμόπουλος, σχετικά με την καταστροφή των 
μαρμάρων.       

 
Να ρωτήσω τον κ. Αδαμόπουλο, αν υπάρχουν πράγματι άλλα 
Κοιμητήρια στη χώρα που καταστρέφουν τα μάρμαρα.  

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρω. 

 
Θα έχουμε την ευκαιρία κ. Μπεχρακη να το συζητήσουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο,  γιατί είναι ένα θέμα αυτό.  

Νομίζω ότι και το επόμενο θέμα που είναι για τον Κανονισμό λειτουργίας των 
Περιφερειακών Κοιμητηρίων εξαντλήθηκε, δεν ξέρω αν κάποιος Συνάδελφος θέλει να 
ρωτήσει κάτι εξειδικευμένα. Νομίζω όχι λοιπόν άρα θα πάρουμε δύο ξεχωριστές 
αποφάσεις προχωράμε σε ψηφοφορία. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Έχουνε πάει στις Τοπικές Κοινότητες; 
 

ΜΠΟΥΓΑΣ  

ΔΟΥΣΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ και δύο μήνες. 

 
Νομίζω λοιπόν ότι προχωράμε στην ψηφοφορία η οποία θα ισχύσει 
καταρχήν για το πρώτο θέμα Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικού 

Κοιμητηρίου Καλαμάτας. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: ¨Παρών¨. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ¨Κατά¨. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν έχω δικαίωμα ψήφου αλλά ως Δίκτυο Ενεργών ¨Κατά¨.  

 
Δεν έχετε δικαίωμα, αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο κύριοι Συνάδελφοι, 
τώρα οι παρόντες.  

Τα μέλη της πλειοψηφίας ¨Υπέρ¨. 

Ομοίως για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι για τα πρακτικά 
Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων  ημιαστικών περιοχών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Δήμου Καλαμάτας   
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ο κ.  Μπαζίγος να πει την άποψή του.  

 
Νομίζω ότι το θέμα εξαντλήθηκε κ. Συνάδελφε, να ολοκληρώσουμε όμως 
και το θέμα το δεύτερο, όπως ψηφίσαμε στο προηγούμενο νομίζω 

ψηφίζουμε και για το επόμενο, έτσι;  

Μία γρήγορη τοποθέτηση κ. Μπαζίγο, πως βλέπετε  αν έχετε κάτι να μας πείτε γύρω 
από το θέμα των Κανονισμών που ψηφίσαμε; 

 
(Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών): Σας τα είπε ο κ. 
Καραμπάτος, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.  

Μονάχα θέλω να πω ότι  χαίρομαι πράγματι ότι κάνατε μια δουλειά πιο σωστή απ’ ότι 
κάνει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. Την είχα καταγγείλει, την περάσαμε αυτήν την 
επιτροπή χωρίς να ξέρουμε τον Κανονισμό καθόλου. Αυτό το λέω και μάλιστα θα 
ήθελα να πω και κάτι άλλο, θα το πω μάλλον κατ’ ιδίαν στο Δήμαρχο. Δεν μπορεί να 
εμπαιζόμενα στη Δημοτική Κοινότητα από ορισμένους Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ξεκάθαρα τα πράγματα και μας είπαν ότι υπάρχουν συντεχνίες ότι ομονοούν σε κάτι 
πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα,  τι λέτε τώρα; Τι μας είπατε τώρα; 

 
Εάν θέλετε να το διευκρινίσουμε ο κ. Καραγιάννης μας είπε ότι έρχεται σε 
συνεννόηση με τις άλλες επιτροπές για το θέμα του τεχνικού πλαισίου το 

οποίο το περάσαμε εμείς χωρίς να ξέρουμε περίπου τίποτα, διότι έχουν συμφωνήσει οι 
παρατάξεις.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι, δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο. 
 
ΦΩΝΗ: Κάτι άλλο θα εννοείτε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΖΙΓΟΣ  

ΜΠΑΖΙΓΟΣ:  
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Είπατε ότι είσαστε συγγενείς με τον κ. Μπρεδήμα, δεν είσαστε συγγενείς 
και μας είπατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είσαστε συγγενείς και τα 

έχετε φτιάξει. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΑΖΙΓΟΣ: Εδώ είναι η ίδια η Πρόεδρος της Κοινότητας.  
 

 
Μιλάτε για άλλο θέμα κ. Μπαζίγο. Μήπως δεν καταλάβατε τι είπα 
εγώ προχτές; Δεν καταλάβατε κ. Μπαζίγο. 

 
 Κύριοι Συνάδελφοι μιλάμε για το Κοιμητήριο. 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 

εκπροσώπους.   
 
ΦΩΝΕΣ: (δεν σκούγονται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ σεβαστείτε την Επιτροπή.  

 
Εγώ σέβομαι τα πάντα αλλά πρέπει να σέβονται και οι άλλοι την Δημοτική 
Κοινότητα την οποία την έχουν απαξιώσει.  
 
Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του και των δηλώσεών του. 
Εδώ είμαστε σε ένα θεσμικό όργανο και παρακαλώ έπρεπε να 

απαντήσετε στο θέμα που σας τέθηκε και μάλιστα εκτός χρόνου. 
Ευχαριστώ πολύ.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, το σχέδιο του σχετικού κανονισμού, την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Νιάρχο και τον κ. Γκλεγκλέ να δηλώνει ΠΑΡΩΝ, 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη), όπως 
αυτός συντάχθηκε και κατατέθηκε από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη κα ο οποίος έχει ως εξής: 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) 
 
 

ΜΠΑΖΙΓΟΣ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΖΙΓΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη 
διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση του Κεντρικού Κοιμητηρίου (Μητρόπολη) 
Καλαμάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 
άρθρο 75 παρ. 8 ΦΕΚ 114 Α) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ. 528/68, 
αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού 
νόμου, η παράβαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 459 
του ποινικού κώδικα. 

Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις παρακάτω 
διατάξεις: 

1. Άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο 
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων 
και Κοινοτήτων». 

2. Α.Ν. 445/1968 «περί Κοιμητηρίων και ενταφιασμού Νεκρών» 

3. Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων» 

4. Άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 
των Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Π.Δ. 933/1975 

6. Π.Δ. 210/1975 «περί ταριχεύσεως μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 
ανθρώπων» 

7. Ν. 547/1977 

8. Α. 5/1210/78 (ΦΕΚ Β 424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων» 

9. Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». 

10. Π.Δ. 1128/80 «περί καθορισμού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 
Κοιμητηρίων» 

11. Άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα 

12. Ν. 3463/2006 : κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

13. Ν. 2508/97 (άρθρο 29) 

14. Ν. 3852/10 : Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

15. από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και κάθε άλλο 
σχετικό νόμο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται 
προς τον κανονισμό αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.         Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής 
(Αστικός κώδικας άρθρο 966), επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του 
αστικού κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χρόνου 
ταφής προς εξυπηρέτηση και όχι προς αναίρεση της κοινής τους χρήσης 
και της ιδιότητας τους ως κοινοχρήστων. Σε κάθε τοπική κοινότητα και σε 
οικισμούς αυτών λειτουργούν κοιμητήρια. 

2.         Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου 
αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού 
πράγματος.  

3.         Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί 
περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση 
και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους, με 
πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου, ούτε δεκτικός εννόμων σχέσεων όπως η 
εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση. 

4.         Οστεοφυλάκιο είναι ο στεγασμένος κλειστός χώρος του κοιμητηρίου 
με κατάλληλες υποδοχές φύλαξης οστών μετά την ανακομιδή. 

5.         Χωνευτήριο είναι ο χώρος στο έδαφος των κοιμητηρίων που θα 
χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζόμενων νεκρών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

    Το Κεντρικό κοιμητήριο Καλαμάτας (Μητρόπολη) ανήκει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας, για το οποίο ισχύουν οι 
κάτωθι διατάξεις : 

1.          Ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας και 
συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Δημοτικής 
Περιουσίας, για διοικητικά, λειτουργικά και οικονομικής φύσεως θέματα. 

2.           Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή 
εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  εποπτεύει  και ελέγχει όλες τις 
δραστηριότητες  των υπηρεσιών κοιμητηρίου και υποβάλλει σε συνεργασία 
με το Διευθυντή Οικονομικού και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος, 
εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία του Κοιμητηρίου, στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

3.            Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κοιμητηρίου και την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι ο Έφορος του κοιμητηρίου, ο 
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, από το προσωπικό που 
υπηρετεί οργανικά στη Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Δημοτικής 
Περιουσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ 
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Η διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηριακού ιερού ναού ασκείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ 

1.          Στο κεντρικό κοιμητήριο ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη 
Δημοτική Κοινότητα πρόσωπα, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα 
(άρθρο 6 παρ. Α.Ν. 582/1968). Ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται να 
παραχωρήσει χώρο ενταφιασμού σε κάθε αποθανόντα εφόσον είναι 
μόνιμος κάτοικος ή καταγόμενος από τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. 

2.         Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιμητηρίου εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.  

3. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας δύναται να 
καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του κοιμητηρίου για τον ενταφιασμό των μη 
ορθοδόξων ή των αλλοθρήσκων.  

4.         Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών 
από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής , 
αμέσως μετά από αυτή (άρθρο 2 παρ 2 ΑΝ 45/1968).  

5.         Ενταφιασμός δεν μπορεί να γίνει, αν δεν προσκομιστεί στον έφορο 
του κοιμητηρίου η κατά νόμο άδεια ταφής. 

6. Η άδεια ταφής εκδίδεται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας και σε περίπτωση κολλήματος, από το νόμιμο αναπληρωτή 
του, σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 4 του Ν. 3852/2010. 

7.          Για την έκδοση της άδειας ταφής προσκομίζονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου (ληξιαρχείο) το πιστοποιητικό θανάτου (άρθρο 14 
παρ. 7 Ν. 2503/97), μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής των τελών ταφής.  

8.          Η άδεια ταφής παραδίδεται σε συγγενή ή σε εξουσιοδοτημένο 
γραφείο τελετών. 

9.          Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται, με βεβαίωση του 
Δήμαρχου, να δοθεί άδεια ταφής χωρίς προηγούμενη πιστοποίηση του 
ληξιάρχου. Εντός 2 ημερών γίνεται έγγραφη δήλωση στο ληξίαρχο προς 
καταχώρηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη ληξιαρχικής 
πράξης αναγράφοντας σε αυτήν το λόγο για τον οποίον προηγήθηκε ο 
ενταφιασμός της ληξιαρχικής πράξης θανάτου (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 
2503/1977).  

10.          Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται 
εφ’ όσον κατά την μεταφορά τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ 210/1975 
και του Ν. 1315/1983. Ο ενταφιασμός γίνεται υποχρεωτικά σε φέρετρο 
από ξύλο με υλικά που αποσυντίθενται.  

11.                Οι εντός του δημοτικού κοιμητηρίου παραχωρημένοι χώροι 
(τάφοι) δια την ταφή των νεκρών καθορίζονται από σχεδιάγραμμα 
(τοπογραφικό ταφολόγιο), το οποίο εκπονείται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Καλαμάτας  και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
εφαρμογή του είναι υποχρεωτική, απαγορευμένης οποιασδήποτε 
παρέκκλισης. 
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12.             Δεν παραχωρούνται ούτε καταστρέφονται τάφοι ιστορικών 
προσώπων ως και τάφοι επί των οποίων υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα. 
Αυτό κρίνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της 
Εφορίας νεωτέρων μνημείων. 

13.              Με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας, δύναται να επιτρέπεται η ταφή απόρου χωρίς την καταβολή των 
σχετικών τελών. 

14.               Για κάθε νέα ταφή χρησιμοποιείται κατάλληλο, μη κορεσμένο 
χώμα, προερχόμενο εκτός κοιμητηρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΦΗΣ 

1.        Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ορίζεται στα τρία 
(3) έτη. Μετά την παρέλευση της τριετίας και των επιτρεπόμενων 
παρατάσεων, ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για την περαιτέρω ελεύθερη 
διάθεσή του. 

2.          Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή 
των οστών, κατά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας από την 
ταφή του νεκρού , μπορεί να παραταθεί αυτή για ένα ή δυο (1 ή 2) 
εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργήσει 
κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών. Οι συγγενείς, προκειμένου να τους 
χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλουν αίτηση τριάντα (30) ημέρες πριν τη 
λήξη του χρόνου ταφής. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δήμαρχο ή 
Αντιδήμαρχο ή τον ορισμένο Δημοτικό Σύμβουλο και το σχετικό τέλος 
παράτασης χρήσης του τάφου καθορίζεται με την σχετική περί 
καθορισμού τελών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.          Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για τον ενταφιασμό νεκρών από 
νοσήματα υπαγόμενα στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, ύστερα από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Υγιεινής, στην οποία θα εμπεριέχεται ο 
απαιτούμενος χρόνος ταφής και απόφασης του Δημάρχου.  Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος προσδιορισμού στην καταβολή τελών 
ισοδυναμεί με την αντίστοιχη της τριετίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ 

1.         Η ανακομιδή των οστών και η μετακομιδή των νεκρών ενεργείται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας, μετά την 
παρέλευση του καθορισμένου χρόνου από την ταφή (όπως αυτός 
προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού) . 

2.         Η για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μεταφορά ή εκταφή των νεκρών 
προ της λήξης του καθορισμένου χρόνου (όπως αυτός περιγράφεται στο 
άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού), ενεργείται κατόπιν της σχετικής 
άδειας του εισαγγελέως (άρθρο 5 και 8 του Π.Δ. 28.3.1834). 

3.         Για την ανακομιδή νεκρών που έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος 
χρόνος ταφής, ειδοποιούνται οι συγγενείς με έγγραφο και εφ' όσον δεν 
υπάρξει ανταπόκριση, μέσα σε διάστημα δυο μηνών, η υπηρεσία του 
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κοιμητηρίου ενεργεί την ανακομιδή απουσία των συγγενών. Τα οστά των 
νεκρών των οποίων οι συγγενείς δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακομιδή 
και φύλαξή τους μεταφέρονται και τοποθετούνται μέσα στο χωνευτήριο 
του Κοιμητηρίου. 

4.         Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών του εντός 
του αυτού ταφέντος νεκρού διαπιστωθεί ότι το πτώμα αυτό δεν έχει 
διαλυθεί, μεταφέρεται σε άλλο χώρο του κοιμητηρίου (μετάχωμα) μέχρι 
τη διάλυση του σώματος.  

5.          Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται με αίτηση των 
ενδιαφερόμενων συγγενών και με την επιμέλεια της υπηρεσίας των 
κοιμητηρίων στα οστεοφυλάκια ή στις οστεοθήκες ή στους οικογενειακούς 
τάφους (εφόσον πρόκειται για οικογενειακό τάφο). Αν δε ζητηθεί να 
φυλαχθούν τα οστά μετά την ανακομιδή τοποθετούνται στο χωνευτήριο ( 
άρθρο 1 παρ. 12 ΚΥΑ Α5/121ΟΙ1978). 

6.   Τα παλαιά μάρμαρα, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή των ταφικών μνημείων, θα καταστρέφονται παρουσία του 
εφόρου του κοιμητηρίου. 

7.   Τα ορειχάλκινα καντήλια, σταυροί, κορνίζες, γλάστρες και λοιπός 
διάκοσμος, θα συγκεντρώνεται με ευθύνη του εφόρου και καθ’ υπόδειξή 
του, σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του κοιμητηρίου ή να 
ανακυκλωθούν προς όφελος της Δημοτικής Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΑΦΟΙ 

1.          Οι τάφοι πρέπει να έχουν μήκος 2,20 μ. για τους ενήλικες και 1,10 
μ. για τα παιδιά και πλάτος 1,0 μ. και 0,50 μ. αντίστοιχα, γενικό δε 
βάθος 1,80 μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 
1,0 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου 
δρόμου (άρθρο 7 παρ. 1 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

2.          Οι τάφοι πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0,50 
μ, η οποία υπολογίζεται από τα όρια της εκσκαφής (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ 
Α5/1210/1978). 

3.          Οι τάφοι, μετά την τοποθέτηση νεκρού, γεμίζουν καλά με γαιώδη 
υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή σχηματίζεται 
γεώλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 μ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 2 ΚΥΑ 
Α5/1210/ 1978). 

4.          Για τις αποστάσεις και τη διαμόρφωση των κτιστικών τάφων (θόλων) 
ισχύουν ειδικές διατάξεις (άρθρο 8 ΚΥΑ Α5/1210/1978). 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΦΩΝ - ΖΩΝΕΣ 

 Οι θέσεις ταφής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες / ζώνες, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών: 
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1. Α’  Ζώνη (Εκτίνεται από τη δυτική είσοδο μέχρι τη δυτική πλευρά της 
οδού Φοινίκων). 

2. Β’ Ζώνη ( Εκτίνεται από την ανατολική πλευρά της οδού Φοινίκων μέχρι 
τη δυτική πλευρά της οδού Αγ. Τριάδος) 

3. Γ’ Ζώνη (Εκτίνεται από την ανατολική πλευρά της οδού Αγ. Τριάδος μέχρι 
τον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα) 

4. Μετάχωμα 

5. Χώρος ταφής απόρων    

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ 

1.          Απαγορεύεται η σύσταση οικογενειακών τάφων.  

2.          Στους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς τάφους, παρέχεται 
αποκλειστικό δικαίωμα ταφής:  
α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση,  
β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού  
γ) των κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντων του/της παραχωρησιούχου    
δ) των κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους 
κατιόντες τους 
ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού 
δικαιούχου  

3.          Επιτρέπεται η τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που 
δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο, εφόσον 
συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και, εάν αυτός δεν υπάρχει, ο 
σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται στο Δήμο το αναλογούν τέλος.  

4.          Η χρήση οικογενειακών τάφων περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται 
ελεύθερα απ’ αυτόν με την παρέλευση εικοσαετίας από τον τελευταίο 
ενταφιασμό και την διαπίστωση της εγκατάλειψής του. Η διαπίστωση 
γίνεται με πράξη του εφόρου κοιμητηρίου και η ελεύθερη διάθεσή του με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

5.          Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της 
περαιτέρω χρήσης των, περιέρχονται στο Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΩΝ 

1.       Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν 
παραχώρηση τάφων 2,20 Χ 1,00, στο διηνεκές, ως εκδήλωση τιμής υπέρ 
προσώπων που με τη δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο 
Δήμο, την κοινωνία ή το έθνος γενικότερα (ΑΠ 1331/80 Νο Β 29 σελ. 
668).  

2.       Παρέχεται η δωρεάν παραχώρηση τάφου στον πρώτο αιρετό Νομάρχη 
Μεσσηνίας κο Π. Φωτεά, στους κεκοιμημένους Μητροπολίτες, Μελέτιο 
Σακελλαρόπουλο, Δασκαλάκη Χρυσόστομο και Χρυσόστομο Θέμελη. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ 

Α) Οστεοφυλάκιο  

1.          Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της Υπηρεσίας του 
Κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο) και σε κατάλληλα κιβώτια 
ενιαίου τύπου, ανοξείδωτής κατασκευής (inox). Οι διαστάσεις των κιβωτίων 
θα είναι για το μονό 48 εκ. Χ 23 εκ. Χ 23 εκ. και για το διπλό 52 εκ Χ 33 
εκ. Χ 23 εκ. . 

2.          Τα τέλη φύλαξης θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

3.           Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους φύλαξης, μέσα σε ενενήντα 
(90) ημέρες από τον καθορισμένο χρόνο και με προϋπόθεση την 
ειδοποίηση των πλησιέστερων  συγγενών, τα οστά με ευθύνη της υπηρεσίας 
των κοιμητηρίων οδηγούνται στο χωνευτήριο. 

Β) Οστεοθήκες  

1.          Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της Υπηρεσίας του 
Κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοθήκες) και σε κατάλληλα κιβώτια ενιαίου 
τύπου, ανοξείδωτής κατασκευής (inox). Οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι 
για το μονό 48 εκ. Χ 23 εκ. Χ 23 εκ. και για το διπλό 52 εκ Χ 33 εκ. Χ 23 
εκ., οι οποίες θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους κατά χρονική 
προτεραιότητα, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του υποβληθέντος 
αιτήματος.  

Κατηγορίες οστεοθηκών: 
 1η και 2η σειρά αρχίζοντας από επάνω προς τα κάτω  
 3η και 4η σειρά αρχίζοντας από επάνω προς τα κάτω 
 5η σειρά αρχίζοντας από επάνω προς τα κάτω 

2.       Τα τέλη φύλαξης θα καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.      Μετά τη λήξη της χρήσης των οστεοθηκών θα πρέπει να παραδίδονται στην 
αρχική τους κατάσταση.  

Γ) Οικογενειακοί τάφοι  

1.          Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται μέσα σε οικογενειακούς 
τάφους, εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 

(Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου) 

Η παραλαβή των οστών για μεταφορά σε άλλα κοιμητήρια, 
επιτρέπεται μόνο, εφόσον γίνεται ύστερα από τελευταία βούληση του 
θανόντος ή υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των συγγενών του, εξ αίματος ή 
αγχιστείας μέχρι α βαθμού, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί δημόσιας υγείας.   

 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  



Συνεδρίαση :  02/2012 Δευτέρα 30 / 1 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   2/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   22

1.   Όλοι οι τάφοι, θα κατασκευάζονται από επαγγελματίες – 
μαρμαροτεχνίτες. Για την είσοδό τους απαιτείται άδεια η οποία δίδεται 
από τον έφορο. 

Για την έκδοση άδειας εισόδου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
 Αίτηση  
 Βεβαίωση οικείου επιμελητηρίου για την επαγγελματική ιδιότητα 
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο 

του προσωπικού, ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που 
θα απασχοληθεί με την συγκεκριμένη κατασκευή.  

2.   Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και τοποθέτηση ακατέργαστων υλικών 
οποιασδήποτε φύσεως εντός των κοιμητηρίων και η επεξεργασία ή 
προπαρασκευή τους εντός των διαδρόμων των κοιμητηρίων. Επίσης δεν 
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρου των κοιμητηρίων, για την 
αποθήκευση υλικών ή για την απόρριψη αχρήστων υλικών έστω και 
προσωρινά. 

3.    Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κατασκευαστών με τον 
παρόντα κανονισμό μπορεί να επιβάλλεται με εισήγηση του εφόρου και 
απόφαση του Δημάρχου, απαγόρευση εισόδου για δύο (2) μήνες, ενώ σε 
περίπτωση υποτροπής τους, με απόφαση Δημάρχου μπορεί να 
αποκλειστεί οριστικά. 

4.    Στους ενταφιασμένους, ατελώς, λόγω πενίας, με ευθύνη του εφόρου 
του κοιμητηρίου θα τοποθετείται μόνο σταυρός και θα γίνεται οριοθέτηση 
του τάφου. 

5.    Η ταφή οστών κ.λ.π. στο μετάχωμα θα σημαίνεται μόνο από 
σταυρό και οριοθέτηση  του χώρου ταφής. Επιβάλλεται να 
χρησιμοποιείται χώμα κατάλληλο και μη κορεσμένο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1.         Η είσοδος και η παραμονή στο δημοτικό κοιμητήριο απαγορεύεται 
πριν από την ανατολή και μετά την δύση του ήλιου. 

2.         Το γραφείο του κοιμητηρίου λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  

3.         Το εργατοτεχνικό προσωπικό εργάζεται σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες ώρες και πάντα στα πλαίσια των αναγκών της υπηρεσίας 
κοιμητηρίου.  

4.         Απαγορεύεται η είσοδος στο Κοιμητήριο αυτοκινήτων, δίτροχων ή 
οποιουδήποτε άλλου οχήματος ή μεταφορικού μέσου πλην εξαιρετικών 
περιπτώσεων και μετά από άδεια του εφόρου κοιμητηρίου και με ευθύνη 
των οδηγών των τροχοφόρων για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που 
πιθανόν θα προκληθεί από τους οδηγούς των τροχοφόρων ή άλλων 
μεταφορικών μέσων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Α)  Δημιουργείται πλήρης μηχανοργάνωση για όλα τα θέματα που 
αφορούν στη διοίκηση και τη διαχείριση κοιμητηρίου. 

Β)  Επικουρικά, για τη διοίκηση και διαχείριση του κοιμητηρίου 
τηρούνται τα παρακάτω βιβλία από τον Έφορο του κοιμητηρίου (άρ.7 
παρ.1 ΒΔ 542/61 ΦΕΚ 136/Α). 
1. Σχεδιάγραμμα του κοιμητηρίου 
2. Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών 
3. Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων  
4. Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών  
5. Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών  
6. Βιβλίο φυλασσομένων στο οστεοφυλάκιο οστών 
7. Βιβλίο φυλασσομένων στις οστεοθήκες οστών 
8. Βιβλίο οικογενειακών τάφων 
9. Βιβλίο ειδικού πρωτοκόλλου  
10. Βιβλίο επιβλέψεως οικογενειακών τάφων  
11. Βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών  

Τα προαναφερόμενα βιβλία θεωρούνται από τον Δήμαρχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

Το προσωπικό κοιμητηρίου ανήκει διοικητικά στη Διεύθυνση 
Οικονομικού / Τμήμα δημοτικής περιουσίας και αποτελείται από τον 
έφορο, που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, τους διοικητικούς 
υπαλλήλους και τους εργάτες κοιμητηρίου. 

 
Α) Έφορος κοιμητηρίου  

ι)  Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του κοιμητηρίου 
και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 

ιι) Συντονίζει και κατανέμει την εργασία στους διοικητικούς υπαλλήλους 
και στους εργάτες κοιμητηρίου 

ιιι) Συνεργάζεται με τα γραφεία τελετών, οι υπεύθυνοι των οποίων 
υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του. 

 

Β) Διοικητικού υπάλληλοι  
ι)  Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που τους ανατίθεται από τον έφορο. 
Φροντίζουν για την εφαρμογή των νόμων και των αποφάσεων του 
Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου , καθώς και κάθε σχετικής με 
τη λειτουργία του κοιμητηρίου διάταξης.  

ιι) Καταχωρούν ηλεκτρονικά και παράλληλα τηρούν και ενημερώνουν τα 
βιβλία κοιμητηρίου. 

ιιι)    Εισπράττουν τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα. 
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Γ.  Εργάτες Κοιμητηρίου 
1.        Είναι υπεύθυνοι για : 

  ι)    Την ανόρυξη των τάφων, στον ορισμένο από τον έφορο χώρο 

 ιι)    Την ταφή των νεκρών και  

ιιι)   Το κλείσιμο των εν λόγω ταφών με χώμα κατάλληλο και μη 
κορεσμένο ή το σφράγισμα των κενοτάφιων. 

2.        Υποχρεούνται με την υπόδειξη του εφόρου : 

 ι)     Στην ανακομιδή των οστών 

ιι)  Την τοποθέτησή τους ενδεχομένως στο μετάχωμα ή στο οστεοφυλάκιο 
ή στην οστεοθήκη, όπως ορίζει ο κανονισμός. 

3.          Έχουν καθήκον να περιποιούνται τα δέντρα και να φροντίζουν 
γενικότερα για την ευπρέπεια και τον καλλωπισμό των κοινόχρηστων 
χώρων. 

4.          Κατευθύνουν και συνεργάζονται με το προσωπικό το οποίο φροντίζει 
ιδιωτικά ταφικά μνημεία και συμβάλει στον καθαρισμό των κοινοχρήστων 
χώρων. 

5.          Το εργατικό προσωπικό πρέπει να φέρει την καθορισμένη 
ενδυμασία και λαμβάνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

 

Δ. Εργάτες φροντίδας ταφικών μνημείων 
1.          Στο κοιμητήριο μπορεί να εισέρχονται εργάτες/τριες καθαρισμού, 

ευπρεπισμού και καλλωπισμού των ιδιωτικών ταφικών μνημείων, που 
προσλαμβάνονται από τους οικείους των θανόντων. 

2.          Οι παραπάνω δεν έχουν υπαλληλική σχέση με το Δήμο, 
υποχρεούνται όμως να ακολουθούν τις οδηγίες του εφόρου και κυρίως να 
συμβάλλουν στην καθαριότητα, τον ευπρεπισμό και τον καλλωπισμό των 
κοινόχρηστων χώρων. 

3.          Από τον έφορο τηρείται ειδικό μητρώο εργατών/τριων φροντίδας 
ταφικών μνημείων, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτείνονται από τους 
συγγενείς των κεκοιμημένων. Με την παύση   της σχέσης φροντιστή και 
οικογένειας του κεκοιμημένου, καταργείται και ο αντίστοιχος αριθμός 
Μητρώου Φροντιστή. Η παρούσα εγγραφή στο μητρώο δεν συνεπάγεται σε 
καμία περίπτωση υπαλληλική ή οποιαδήποτε εργασία σχέσεως μεταξύ 
Δήμου – Κοιμητηρίου και των εργατών-φροντιστών.  

4.          Η μη τήρηση από τους παραπάνω των οδηγιών του εφόρου, 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την είσοδο στο κοιμητήριο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1.  Τα τέλη και δικαιώματα χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων 
ρυθμίζονται με το Ν. 3463/2006, το άρθρο 19 του από 24/9/1958 
Β.Δ/τος «περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο Νόμου περί εσόδων των 
Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεων» και τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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2.  Η βεβαίωση και είσπραξή τους γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία  
του Δήμου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

3.  Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την είσπραξη τελών και 
δικαιωμάτων είναι η Διεύθυνση Οικονομικού . Η είσπραξη μπορεί να 
γίνεται και στο γραφείο του κοιμητηρίου, παράλληλα με τα κεντρικά 
ταμεία. Η απόδοση των εισπράξεων στο κεντρικό ταμείο πρέπει να 
γίνεται αυθημερόν. 

4.  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τέλη – 
δικαιώματα χρήσης του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας (Μητρόπολη) 
ως εξής:  

i. Το τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας. 

ii. Φόρος κατασκευής μονού τάφου (1 Χ 2), ο οποίος  

καταβάλλεται από τους μαρμαροτεχνίτες.  

iii. Τέλος παράτασης ανακομιδής  

iv. Τέλος εκταφής  

v. Τέλος φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο  

vi. Τέλος χρήσης οστεοθήκης πενταετούς διάρκειας 

vii. Τέλος ετήσιας διάρκειας για τους κατόχους οικογενειακών 

τάφων, πέραν της τριετίας, για τη φύλαξη, καθαριότητα,   

ύδρευση και συντήρηση του χώρου.   

viii. Τέλος για χορήγηση μαρμάρου μονού τάφου σε  

επαγγελματίες μαρμαροτεχνίτες. 

Συνημμένη στο Παράρτημα του Κανονισμού η υπ’ αρίθμ. 053/2011 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό τελών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1.  Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από απόφασή του μπορεί να 
συμπληρώνει, να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει άρθρα του παρόντος 
κανονισμού, όπως επίσης και να αποφασίζει για όποιο θέμα δεν υπάρχει 
πρόβλεψη στον κανονισμό. 

2.  Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο ορισμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε 
συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και τον αρμόδιο 
υπηρεσιακό παράγοντα του δήμου θα εξετάζουν κάθε θέμα που τυχόν 
προκύψει από την εφαρμογή αυτού και θα εισηγούνται στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις και 
αναπροσαρμογές, για τις οποίες θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, 
μετά από εισήγηση της επιτροπής. 

3.  Όλα τα αιρετά και υπηρεσιακά όργανα του Δήμου υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν πιστά τον παρόντα κανονισμό αφού η μη τήρηση του 
αποτελεί παράβαση καθήκοντος. 

 



Συνεδρίαση :  02/2012 Δευτέρα 30 / 1 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   2/2012 
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

          Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μετά την ψήφιση - έγκρισή του 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Παράρτημα Κανονισμού: 
Απόφαση 053/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την 

αναπροσαρμογή δημοτικών τελών κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Φεβρουαρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                                         


