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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2014 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   63/2014 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 14η/2014 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 61202/31-10-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 6) Μαρινάκης Σαράντος 

και 7) Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

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

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

διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου «Αποπεράτωση 
οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Θουρίας». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 60358/24-10-2014 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και στοιχεία της μελέτης, τα οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος αναλυτικά 
έχουν ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου: 

«Αποπεράτωση οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Θουρίας» 

 
Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 58/2014 μελέτη με τίτλο «Αποπεράτωση 

οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Θουρίας» και παρακαλούμε:  

Για την έγκριση της μελέτης και του προϋπολογισμού 21.500,00€ με ΦΠΑ. 

 

Συνημμένα: 
Μελέτη  

  

Εσωτερική Διανομή: 
Τμήμα Μελετών 

   

 
   

Ιωάννα Νικολοπούλου 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Τ.Ε. 

Ο Προϊστάμενος του 
τμήματος Μελετών 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ», η οποία  θα ολοκλήρωση το υφιστάμενο κτίριο του 
μελλοντικού οστεοφυλακίου, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου του κοιμητηρίου 
της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας.   

Στόχος του έργου είναι η αποπεράτωση του υπάρχοντος κτιρίου και γι’ αυτό 
απαιτούνται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις: 

1.  κατασκευή οπτοπλινθοδομής πάχους  0,20m όπως απεικονίζεται  στο 
σχέδιο 1,  

2.  κατασκευή τριών μεταλλικών ανοιγμάτων και μία μεταλλικής θύρας. Τα 
υαλοστάσια θα τοποθετηθούν το ένα στην ανατολική όψη, το άλλο στην 
δυτική και το τρίτο στην νότια όψη δίπλα στην είσοδο του κτιρίου όπως 
αυτά φαίνονται στο σχέδιο 1.   

3. Επίσης θα κατασκευαστεί το δίκτυο: 
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 για τον φωτισμό του οστεοφυλακίου  

 για την τροφοδοσία με νερό του οστεοφυλακίου 

 για την αποχέτευση του οστεοφυλακίου  

4. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες για τα επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της τοιχοποιίας. 

5. Επίσης θα γίνει η κατασκευή  μονόρικτης  στέγης  η οποία θα αποτελείται 
από μεταλλικό σκελετό κοιλοδοκών 80mm χ 40mm πάχους 3,6mm ανά 
ένα μέτρο  και επικάλυψη  αυτής με αυλακωτή λαμαρίνα χρώματος 
κεραμιδί επί τεγίδων διαστάσεων 40mm χ 40mm .  

6. Θα τοποθετηθούν στις ποδιές των παραθύρων μάρμαρα πάχους 3cm  και 
τα υφιστάμενα σκαλοπάτια θα επενδυθούν με λευκό μάρμαρο πάχους 3/2 
cm (βατήρων / μετώπων) 

7. Θα τοποθετηθεί ένας ανοξείδωτος μεταλλικός πάγκος ύψους 0,90m και 
πλάτους 0,50m και συνολικού μήκους 4,00m, καθώς και ένας 
ανοξείδωτος μεταλλικός νεροχύτης δύο σκαφών διαστάσεων 1,10m χ 
0,50m  

8. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες το κτίριο θα χρωματιστεί 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με χρώματα τα οποία θα επιλέξει η 
υπηρεσία. 

       Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν του  
21.500,00 €, εκ των οποίων 2.242,52 € είναι τα απρόβλεπτα έξοδα και 4.020,33  
€ είναι ο Φ.Π.Α.  
 

Οι Συντάξαντες Ο προϊστάμενος 
 του Τμήματος Μελετών 

Καλαμάτα   
........./........../....... 

Θεωρήθηκε 
Ο Διευθυντής  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Παναγιώτης Δημ. Νασόπουλος 
Αρχ/νας Μηχ/κός 

Παναγ. Δ. Νασόπουλος   
 Αρχιτ. -  Μηχανικός 

Βασίλης Τζαμουράνης  
Πολ. Μηχανικός 

Μπουμποπούλου Αγγελική 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

   
 
Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θα προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
να παραλάβει τη μελέτη και να εκτελέσει το έργο που αφορά, την 

αποπεράτωση του οστεοφυλακίου του κοιμητηρίου της Θουρίας.  
Είναι προϋπολογισμού 21.500 € μαζί με το Φ.Π.Α.  
Σ’ αυτή τη μελέτη περιλαμβάνεται, κατασκευή οπτοπλινθοδομής, 20 εκατοστά πάχος, 
κατασκευή 3 μεταλλικών ανοιγμάτων και μιας μεταλλικής θύρας.  
Επίσης να κατασκευαστεί δίκτυο φωτισμού και τροφοδοσία νερού στο οστεοφυλάκιο 
και αποχέτευση επίσης του ιδίου κτιρίου. Θα ακολουθήσουν εργασίες που αφορούν  
επιχρίσματα με μαρμαροκονίαμα τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επίσης, θα γίνει κατασκευή της μονόρικτης στέγης. Θα αποτελεί το μεταλλικό σκελετό 
των κοιλοδοκών 80χ40 millimeter πάχους και πάνω επικάλυψη θα έχει τεγίδες με 
αυλακωτή λαμαρίνα. Θα τοποθετηθούν στις ποδιές των παραθύρων, μάρμαρα. Θα 
τοποθετηθεί ένας ανοξείδωτος μεταλλικός πάγκος, ύψους 90 εκατ. και πλάτους 0,50 
και ανοξείδωτος μεταλλικός νεροχύτης δύο σκαφών, διαστάσεων …….  
Όλα αυτά γνωρίζετε γιατί μπαίνουν, έτσι; Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, 
το κτίριο θα χρωματιστεί και στην εξωτερική και στην εσωτερική του όψη και αυτά τα 
χρώματα θα τα επιλέξει η υπηρεσία. Ο προϋπολογισμός αυτός, είναι συνολικά 21.500€ 
μαζί με τον Φ.Π.Α. Αυτά.  

 
Ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω, σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή το οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου Θουρίας, ένα αυτό. Και 

δεύτερον, τα αντίστοιχα οστεοφυλάκια στα άλλα κοιμητήρια, επίσης σε ποια 
κατάσταση βρίσκονται και γιατί δεν έγινε ένας συνολικός σχεδιασμός, έτσι ώστε επειδή 
υπάρχουν και άλλα νεκροταφεία, και άλλα κοιμητήρια, έτσι ώστε να έχουμε το σωστό 
αποτέλεσμα για όλα τα οστεοφυλάκια του Δήμου Καλαμάτας.  

 
Απαντώ. Το οστεοφυλάκιο της Θουρίας δεν ήταν ποτέ οστεοφυλάκιο. 
Ήταν κτισμένο ένα πράγμα το οποίο είχε εγκαταλειφτεί. Δεν υπήρχε 

χώρος για κανέναν και για οτιδήποτε. Οπότε λοιπόν ο Δήμος, και σύμφωνα με την 
σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου, είναι παρελθούσης χρήσης, όλη η ιστορία 
αυτή, ετοίμασε την μελέτη για να το αποπερατώσει και να είναι λειτουργικό.  
Όσον αφορά τα άλλα οστεοφυλάκια. Όπως γνωρίζετε και μάλλον και για την Θουρία, 
θα σας πω ως Δήμαρχος, Μανώλη, το εξής: Εμείς ποτέ ως Δήμοι, Καποδιστριακοί δεν 
είχαμε ασχοληθεί με το θέμα που λέγεται εκκλησία και νεκροταφείο. Δηλαδή τα έσοδα 
όλα πήγαιναν στην εκκλησία και δεν ασχολούμασταν ποτέ με αυτό το θέμα. Δηλαδή το 
κομμάτι του προϋπολογισμού που φτιάχναμε κάθε χρόνο, από την λειτουργία και των 
κοινοτήτων, γιατί πήραμε μια συνέχεια και σαν Καποδιστριακοί Δήμοι, το κομμάτι που 
λέει ο προϋπολογισμός, έσοδα και έξοδα από κοιμητήρια, ήταν μηδέν. Δηλαδή, σε 
συνεννόηση, ο εκάστοτε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο δήμαρχος, συνολικά για 
όλα τα θέματα αυτά, μίλαγε με τους παπάδες, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, και υπήρχε 
μια εύρυθμη λειτουργία. Όπως επίσης, ουδέποτε σαν Δήμοι και σαν κοινότητες 
παλαιότερα, δεν εισπράτταμε χρήματα, για την ώρα που θάβαμε τον άνθρωπο. Τι 
γινόταν; Και η ταφή γινόταν ουσιαστικά με ευθύνη, εν μέρει του παπά και των 
ανθρώπων της οικογενείας επίσης και η εκταφή.  
Τώρα τα οστεοφυλάκια, όπως γνωρίζω εγώ παράδειγμα, στους πρώην 
Καποδιστριακούς Δήμους, ήταν σε μια καλή κατάσταση, απλώς στη Θουρία επειδή δεν 
είχαν προλάβει να τον έχουν τελειώσει, από τότε. Λειτουργούν μια χαρά τα 
οστεοφυλάκια που υπάρχουν και στα Αρφαρά που ξέρω και στο Πλατύ και στον Αγ. 
Φλώρο, είναι σε καλή κατάσταση, γιατί οι παπάδες και τα εκκλησιαστικά συμβούλια, τα 
φρόντιζαν. Αυτό πέρασε τα τελευταία χρόνια προς τα εδώ. Παράλληλα γίνονται οι 
βελτιώσεις,  όπου  απαιτείται  και  σύμφωνα  βέβαια και  με την  σύμφωνη  γνώμη  
του Τοπικού Συμβουλίου, γιατί όπως ξέρεις την άδεια ταφής στην δίνει ο Πρόεδρος.   

 
Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα σε συνέχεια σε αυτό που είπε ο 
Ανδρέας.  

Σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα, όπου χρειάστηκε και η ανάγκη να συνδράμει ο 
Δήμος, έχουν γίνει παρεμβάσεις τέτοιες. Όπως για παράδειγμα, στο Λαδά, στην  
Αλαγονία, στη Βρωμόβρυση, έχουν γίνει τέτοιες παρεμβάσεις.  
Δηλαδή, υπάρχει μια προσπάθεια, τα τελευταία χρόνια να γίνουν παρεμβάσεις, γιατί 
αναδεικνύουν και τον πολιτισμό μας οι χώροι αυτοί.  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Εγώ δεν το είπα για το θέμα της προνομιακής μεταχείρισης, αλλά για να 
γνωρίσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται όλα. Δηλαδή, όλα είναι ας 

πούμε τα οστεοφυλάκια καλά, εκτός από της Θουρίας, το οποίο χρειάζεται να φτιαχτεί 
εξ υπ’ αρχής απ’ ότι καταλαβαίνω.  

 
Όχι δεν είναι εξ υπ’ αρχής, είχε γίνει ένα κομμάτι, το οποίο παράδειγμα, 
αφορούσε την βάση και ορισμένα πράγματα, γιατί οι παρεμβάσεις που 

γίνονται, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, είναι στην ανοδομή επάνω. Εξάλλου εκεί 
είχαμε και προβλήματα με το νεκροταφείο της Θουρίας. Κατέρρευσε πρόπερσι. Ένα 
μεγάλο κομμάτι μαζεύαμε ………. Τώρα άστο μην συζητάμε τέτοια θέματα.  

 
Αυτός ο χώρος του οστεοφυλακίου είναι εντός του Κοιμητηρίου,  
είναι εντός του κοιμητηρίου το οστεοφυλάκιο έτσι; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Το Κοιμητήριο είναι σε καλή κατάσταση, κ.λπ, κ.λπ. Το 
οστεοφυλάκιο υπήρχε πριν έτσι είπαμε, υποτυπωδώς;  

 
Υπήρχε ένα οστεοφυλάκιο το οποίο παράδειγμα, δεν έφτανε. Είχε 
ξεκινήσει να γίνει ένα άλλο, το οποίο είχε μείνει στη μέση.  

 
Σίγουρα, εκτιμώ ότι χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα. 
Όμως, επειδή έχω ασχοληθεί με τη νομοθεσία κ.λπ., τα 

οστεοφυλάκια, και γενικότερα αυτές οι εργασίες που αναφέρατε, επειδή προκύπτουν 
εκεί κάποια απόβλητα, ελλείμματα, όπως είπατε κ.λπ., κ.λπ, αυτή η διαδικασία μέχρι να 
φθάσουν, να μπουν στην θέση τους, απαιτεί κάποιες αδειοδοτήσεις. Εμπίπτουν μεν αφ’ 
ενός σε περιβαντολλογικές αδειοδοτήσεις, αφ’ ετέρου εμπίπτουν σε ένα υγειονομικό 
κανονισμό, για την λειτουργία των κοιμητηρίων και αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς, 
που θα πηγαίνουν τα νερά, κ.λπ. και πως θα φτιαχτεί και πως θα γίνει όλη αυτή η 
διαδικασία, απαιτεί αδειοδότηση, η οποία ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη και κ.λπ., αλλά 
όμως θα πρέπει να την επικαλεστείτε, προκειμένου να έχετε μια νόμιμη ψήφιση, αυτού 
του μικρού προϋπολογισμού, γι’ αυτό το πολύ σημαντικό έργο που πάτε να φτιάξετε 
εκεί.  
Τα έχετε εξασφαλίσει αυτά; Ή θα τα πληρώνει, όπως τα πληρώνει στην Καλαμάτα, που 
η κατάσταση δεν είναι απλά ανεκτή, αλλά είναι τριτοκοσμική και το καταθέτουμε στα 
πρακτικά, να το ξέρετε επ’ ευκαιρία. Μπορεί τα μικρά κοιμητήρια των οικισμών, να μην 
έχουν μεγάλη κίνηση, οπότε τα καταφέρνουμε και τα ξεπερνάμε, γιατί είναι  και εκτός 
σχεδίου τα πιο πολλά. Όμως υπάρχουν τα κοιμητήρια, όπως είναι εδώ της Καλαμάτας, 
τα οποία είναι εντός σχεδίου και τίθενται θέματα, ειδικά στα κορεσμένα κοιμητήρια, 
όσον αφορά την διαχείριση αυτών που προκύπτουν, από την όλη διαδικασία. Εντάξει, 
εκεί είναι Θουρία, λες εκτός σχεδίου, νομίζω ότι είναι εκτός σχεδίου, τα πιο πολλά 
κοιμητήρια των οικισμών, δεν τίθεται θέμα. Άντε τα καταφέρνουμε. Όμως η νομοθεσία 
δεν μας απαλλάσσει για τίποτε από όλα αυτά.  
Έχετε εσείς υπόψη σας αυτή τη νομοθεσία; Τον υγειονομικό κανονισμό για τα 
κοιμητήρια που ισχύει; Έχετε υπόψη σας αν χρειάζεται κάποια περιβαντολλογική 
αδειοδότηση για την διαχείριση αυτών που προκύπτουν, με την κατασκευή του νέου 
οστεοφυλακίου, όπως το περιγράψατε; Τα έχετε λάβει αυτά υπόψη σας; Αν τα έχετε 
λάβει υπόψη σας και είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπερψηφίζω, 
διαφορετικά καταψηφίζω. 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν, στην ερώτησή σας, για την σχετική νομοθεσία η οποία υπάρχει, 
την γνωρίζουμε και την ξέρουμε. Η Θουρία, όπως ξέρεις, δεν έχει 

αποχέτευση. Η πλύση των οστών, μια και πιάσαμε μες το μεσημέρι, να μιλάμε για τους 
πεθαμένους, δεν ξέρω αν έχεις τύχει σε εκταφή ποτέ.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……………… (δεν ακούγεται)  

 
Όχι, δεν με κατάλαβες, να σου εξηγήσω.  
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους νεκρούς και κάθονται εκεί και όλα 

ότι μένει και μένουν τα οστά τους στο τέλος πάνε στο χώμα. Όταν ξεθάβουμε λοιπόν 
έναν πεθαμένο, τι κάνουμε; Του βγάζουμε λοιπόν τα οστά και τα πλένουμε. Τα 
πλένουμε στην αρχή με νερό, και μετά με ξύδι και λάδι.  

 
Το ξέρουμε.  
 

Το Κατάλαβες; Λοιπόν, τα λήμματα τα οποία υπάρχουν, πάνε στο χώμα. 
Απλώς εκεί πέρα θα υπάρχει ένας βόθρος, στον οποίο θα ξαναπηγαίνουν 

μέσα. Δεν έχουμε κάποιες παρεμβάσεις σημαντικές που γίνονται. Όταν λέει σύνδεση, 
που λέει να πληρωθούν, είναι σχετικό να γίνει και ο βόθρος και όλα αυτά τα πράγματα, 
τα οποία προβλέπονται. Αν και έχει ένα βόθρο παλιό εκεί πέρα.  

 
Το προβλέπει η νομοθεσία;  
 

Μάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία θα είναι. Δεν θα είναι κάτι άλλο. 
 
Όχι, διαφωνώ.  
 

Καμία αντίρρηση. Κύριε Αντωνόπουλε, ακούστε να σας πω κάτι. Αν 
θέλουμε για ένα θέμα που αφορά, να βελτιώσουμε μια κατάσταση και να 

μην βλέπουμε τα κόκκαλα αυτών που πέθαναν, πουθενά με τα σκυλιά ένα γύρω, μην 
το ψηφίζετε, μην το ψηφίζετε. Εσείς πάτε με τη νομοθεσία.  
Ωραία λοιπόν, εγώ επειδή πιστεύω, ότι η Υπηρεσία, τα έχει λάβει υπόψη της όλα αυτά 
τα πράγματα, τα έχει λάβει υπόψη της η Υπηρεσία όλα αυτά τα πράγματα, πως γίνεται 
η κατασκευή ενός οστεοφυλακίου και όλα αυτά, εκτιμώ ότι από εκεί και πέρα, εμείς 
παίρνουμε μια απόφαση και εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο να 
κατασκευαστεί. Αυτά.  
Πάμε στην ψηφοφορία αγαπητοί συνάδελφοι.  
Η πλειοψηφία υπέρ ……..  

 
Εμείς με τις επιφυλάξεις μας. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιφυλάξεις μας; Και 
όσον αφορά τη νομοθεσία, που είπε ο κ. Αντωνόπουλος, αλλά και 

γενικότερα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος των 
οστεοφυλακίων, δεν μπορούμε παρά να ψηφίσουμε υπέρ. 

 
Κύριε Αντωνόπουλε; 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.  
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα και τις  διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της υπ’ αριθμ. 
58/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση οστεοφυλακίου 
κοιμητηρίου Θουρίας», προϋπολογισμού 21.500,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με 
όσα αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος   

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Ντίντα Παναγιώτα 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Νοεμβρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
  
 
 


