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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 11η  Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 16η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14331/05-04-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος,  3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος  και 5) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Μπουζιάνης Παύλος και 

2) Φάβας Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι  συμμετέχουν  στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους  κ.κ. Φάβα Γεώργιο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και παραβρίσκεται το τακτικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 132 απόφαση).  
 

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 : 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 624/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως 
προς τα τέλη Κοιμητηρίων 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20/03/2018 σχετική εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, αναλυτικά 
έχει ως εξής : 
 
            Θέμα:  «Τροποποίηση της Αρ. 624/2017 Α.Δ.Σ. –κατάργηση του φόρου     
                          κατασκευής τάφων»  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1)  Την Απόφαση Δ.Σ. 624/2017 με την οποία καθορίστηκαν μεταξύ άλλων και τα τέλη 
Κοιμητηρίων για το έτος 2018.  
2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ αρ. 35535/2011 σύμφωνα με την οποία η επιβολή δε του 
εργολαβικού δικαιώματος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδομένου ότι 
αφενός αυτοί ενεργούν κατ’ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασμού, οι οποίοι ως προελέχθη 
έχουν το δικαίωμα κατασκευής του μνημείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόμενων 
σχετικών διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποκομιδή απορριμμάτων) καλύπτεται ήδη από τα 
καταβληθέντα, εκ μέρους αυτών, δικαιώματα ταφής 

 
                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσει στην λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση της 
Α.Δ.Σ. 624/2017 ως προς το τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας και τον φόρο 
κατασκευής τάφου του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΝΗ ΠΟΣΟ ΑΔΣ 
624/2017 

ΤΕΛΟΣ 

1 Τέλος χρήσης τάφων 
τριετούς διάρκειας 

Α’ Ζώνη 267,00€ 378,00 

Β’  Ζώνη 157,00€ 240,00 

Γ’  Ζώνη 30,00€ 86,00 

2 Φόρος Κατασκευής 
μονού τάφου (1Χ2) 

Α’ Ζώνη 111,00€ ----- 

Β’  Ζώνη 83,00€ ----- 

Γ’  Ζώνη 56,00€ ----- 

 
   

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(με εντολή) 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(υπογραφή) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Η πρώτη στήλη είναι η 624 του ’17. Καταργείται ο φόρος κατασκευής μονού 
τάφου και ουσιαστικά απορροφάται εκεί πέρα. Αυτό γίνεται. Εντάξει; 

Καταργείται ο φόρος κατασκευής μονού τάφου 1 Χ 2.  

Αν προσθέσετε τα ποσά βλέπετε ότι το άθροισμα είναι το ίδιο. Δηλαδή στην Α ζώνη αν 
προσθέσετε το 267 με το 111 μας κάνει 378. Αν προσθέσετε το 157 και το 83 μας κάνει 240. 
Γίνεται ενοποίηση. Δεν αλλάζει, δεν έχουμε αύξηση. Και αν προσθέσετε το 30 με το 56 είναι 
το 86. Εντάξει; Τα ίδια είναι ουσιαστικά.  

Κύριε Μπεχράκη παρευρίσκεστε; Παρευρίσκεται ο κ. Μπεχράκης. Ο κ. Αντωνόπουλος 
εξακολουθεί να συμμετάσχει και ο κ. Μπεχράκης παρακολουθεί. Χρόνια Πολλά.  

Εντάξει, κ. Νιάρχο; Το ίδιο είναι, όλοι την προσδοκούμε. Ορίστε.  

 
Να ρωτήσω κάτι; Καταρχάς υπάρχουν, δηλαδή, κάποιοι που επιλέγουν 
την τριετή διάρκεια και κάποιοι έχουν ας πούμε κάποιο άλλον…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τριετή διάρκεια είναι το ανώτερο.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Το υποχρεωτικό. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το ελάχιστο πόσο είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι το ελάχιστο. 

 
Το ελάχιστο είναι 3 χρόνια. Δηλαδή όποιος πάει είναι για 3 χρόνια εκεί. 
Παραπάνω δεν μπορεί. Παραπάνω μπορεί με παράταση και υπό 

προϋποθέσεις. Εντάξει; Θα σας τα πει ο κ. Μπασακίδης που έχει κάνει και νεκροταφείο. Δεν 
έχεις κάνει;  
 
ΦΩΝΗ: Δηλαδή πόσο …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ξέρω τώρα απέξω το επιπλέον, πρέπει να το δούμε.  

 
Είναι θεσμοθετημένο αυτό το επιπλέον; Είναι μες τον Κανονισμό, 
δηλαδή, αυτό; Είναι θεσμοθετημένος και ο τρόπος με τον οποίον 

γίνονται οι παρατάσεις; Όλα αυτά υπάρχουν στον Κανονισμό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον Κανονισμό, στον Κανονισμό. Δεν είναι με απόφαση Δημάρχου.  

 
Εμείς τώρα τροποποιούμε την απόφαση την προηγούμενη, αυτό είναι, 
δηλαδή, επικαιροποίηση λόγω που βγάλαμε ένα επιπλέον φόρο το 

εργολαβικό που είπατε προηγουμένως, έτσι; Και με αυτές τις νέες τιμές που ισχύουν αφού 
αφαιρέσουμε το εργολαβικό όφελος που είπατε. Καλά κατάλαβα ή όχι;  

 
Επειδή καταργήθηκε ο φόρος κατασκευής μονού τάφου 1 Χ 2 συγχωνεύεται το 
ποσό το οποίο ήτανε σε αυτόν το φόρο στο τέλος χρήσης τάφων τριετούς 

διάρκειας και είπα ότι αν προσθέσετε τις τιμές της Α ζώνης και της Β θα σας κάνουν το 
άθροισμα του τέλους.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, είναι το ίδιο στην ουσία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο, αυτό λέω.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό όμως δεν σημαίνει στην ουσία ότι έχουμε μια αύξηση στα τέλη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  16/2018 Τετάρτη 11 / 04 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Παναθηναϊκός θα σωθεί από τον υποβιβασμό.  

 
Κάτσε, επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και πολύ λεπτό και δεν 
γίνεται ευθέως αντιληπτό, εγώ λέω το εξής: αφού βγαίνει ο φόρος που 

θα πήγαινε κάπου αλλού και δεν μειώνεται η τιμή σημαίνει αυτόματα ότι κάνετε μια αύξηση 
τελών. Αυτό είναι ξεκάθαρο έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εσείς έτσι ερμηνεύετε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο.  

 
Δηλαδή, με το ζόρι θα μας επιβάλλεις την άποψή σου; Πες, εκφράσου, ψήφισε 
και τελειώσαμε.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι αυτό είναι ευθέως αντιληπτό….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κατά την άποψή σου. 

 
Τώρα, ένα αυτό.  

Δεύτερον: εγώ λέω το εξής: είχαμε πει και ο κ. Δήμαρχος και είναι μια 
πολιτική και λέει είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο θάνατο κτλ. – κτλ. Πώς είμαστε όλοι ίσοι; 
Εδώ βλέπω ζωνοποίηση. Από πού και ως πού πρέπει να υπάρχει ζωνοποίηση στο Κοιμητήριο; 
Έπρεπε όλοι να έχουνε την ίδια τιμή αφού είμαστε ίσοι μετά θάνατον.   

 
Δεν τα έχεις πάρει χαμπάρι πόσες φορές τα έχουμε κουβεντιάσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο;  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι. Τελευταία φορά που θυμάμαι  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπήρχε ζωνοποίηση;  

 
Είχαμε καταλήξει ότι είμαστε όλοι ίσοι κτλ. – κτλ. Εδώ πώς είμαστε όλοι 
ίσοι, ρωτάω εγώ, αφού…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρθρο 4 του Συντάγματος.  

 
Μου επιτρέπεις να τοποθετηθώ;  

Επειδή γίνεται μια αύξηση κτλ. βλέπω εδώ πέρα και – και – και, και δεν 
λέγεται ευθέως αυτό αλλά υπονοείται, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η εισήγηση. Κάνετε 
αύξηση χωρίς να έχετε πάρει προηγούμενη απόφαση. Εντάξει;  

Άλλο να πείτε ότι διορθώνω, αν ήταν η σωστή εισήγηση θα έλεγε: διορθώνω και κατεβαίνει 
το κόστος και λέτε είναι αυτό. Εσείς ενσωματώνετε όμως, λοιπόν, αυτό με αύξηση την οποία 
δεν την λέτε ευθέως εδώ, αλλά την υποκρύπτετε και την υπονοείτε.  

Άρα, η εισήγηση είναι λάθος. Ως εκ τούτου, εμείς δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. 
Ευχαριστώ.  

 
Να πω κάτι. Έρχεται ο υπεύθυνος, η Ελεγκτική Αρχή και μας το γυρίζει πίσω. 
Μας λέει υπάρχει ένα εργολαβικό, βάζει έναν φόρο στον εργολάβο ο οποίος 

όμως αυτά που λέτε, τα χρήματα, το φως, αυτά, το νερό, τα βάζετε στα τέλη ταφής και δεν 
μπορείτε να το βάλετε στο εργολαβικό τέλος. Εσείς ερχόσαστε, ενσωματώνετε όλα τα άλλα, 
του εργολαβικού τέλους στο τέλος του τάφου, αλλά δεν αφαιρείτε εκείνο το κομμάτι που σας 
λένε ότι το εισπράττετε ενώ δεν πρέπει να το εισπράττετε. Άρα λοιπόν, αυτό λες Μιχάλη και 
εγώ συμφωνώ σ’ αυτό.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Ένα τέλος, λοιπόν, που μας λένε ότι αυτό το διπλοεισπράττετε, το διπλοεισπράττετε, 
πληρώνεται μέσα απ’ τα τέλη του τάφου και τα βάζετε και στα τέλη ταφής. Δεν κάνει αυτό. 
Εμείς όμως λέμε όχι, θα μεταφέρουμε όπως είναι, το τέλος, το φόρο, στον άλλον βασικά, 
ενώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι και να το μειώσουμε.  

 
Θα ελεγχθεί η απόφαση και αν υπάρχει κάτι εδώ είμαστε να το 
ξανακουβεντιάσουμε.  
 
Κύριε Πρόεδρε, βέβαια έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για το θέμα του 
Κοιμητηρίου, πώς θα έπρεπε να είναι τα Κοιμητήρια κτλ. και…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δωρεάν έχετε πει εσείς, να μην πληρώνει κανείς τίποτα.  

 
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ότι έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές πώς 
πρέπει να είναι τα Κοιμητήρια και αυτά, πώς πρέπει να είναι η διαδικασία που θα 

γίνεται, από κει και μετά βλέπουμε εδώ πέρα ότι πραγματικά αυτό που είπαν και οι 
συνάδελφοι και ο κ. Μπεχράκης και ο κ. Αντωνόπουλος, ότι υπάρχει μια αύξηση, αυτή η 
αύξηση δεν θα μπορούσε να είναι και ειδικά το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά για τη Β ζώνη 
είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή, γι’ αυτό θα λέγαμε να πάρετε πίσω την εισήγηση αυτή και να 
φέρετε μείωση. Από τη στιγμή που το Υπουργείο λέει ότι κακώς το εισπράττουμε αυτό το 
πράγμα να μην το ενσωματώσουμε, να γίνει μείωση στο Κοιμητήριο, γιατί όλοι γνωρίζουμε 
ότι…  

 
Ποιος θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του Κοιμητηρίου, κ. Φαββατά, δεν μας 
είπατε.  
 
Τα έξοδα του Κοιμητηρίου καλύπτονται πάρα-πάρα πολύ από τα χρήματα που 
εισπράττει το Κοιμητήριο, από το κερί, από όλα τα υπόλοιπα και όλοι 

γνωρίζουμε ότι υπερκαλύπτονται. Από κει και μετά όμως έχουμε πει πολλές φορές ότι και για 
το Κεντρικό Κοιμητήριο της Καλαμάτας πρέπει να δοθεί ανάσα, δηλαδή να γίνουν μειώσεις 
και στα Κοιμητήρια των Τοπικών Διαμερισμάτων, ώστε να επιλέγονται, να πηγαίνουν εκεί οι 
άνθρωποι για την ταφή τους, οπότε να γίνει και αποσυμφόρηση του Κεντρικού Κοιμητηρίου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί ποιος σου είπε ότι δεν πάνε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γι’ αυτό ψηφίζουμε Κατά.  

 
Εντάξει, μας είπατε 10 επιχειρήματα έτσι για να καταγράφονται στα πρακτικά. 
Ποιος σας είπε ότι δεν πάνε στα Κοιμητήρια των χωριών;  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, άλλη φορά θα σας λέω ότι θέλετε εσείς.  

 
 Όχι, να λέτε βάσιμα πράγματα όμως. Τώρα μας λέτε…  
Γιατί υπάρχει καμία γκετοποίηση στα Δημοτικά Διαμερίσματα; Εγώ ξέρω ότι 

έρχονται και Καλαματιανοί. Τώρα μην αρχίσω και αναφέρω παραδείγματα. Λοιπόν, τι 
ψηφίζετε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος;   
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς Λευκό και θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 
Ο κ. Αντωνόπουλος ¨Κατά¨.  
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. Κατά πλειοψηφία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, μειοψηφούντων 
των κ.κ. Φαββατά & Αντωνόπουλου οι οποίοι  τάσσονται ΚΑΤΑ και του κ. Νιάρχου ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ  ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
624/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ως προς το τέλος 
χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας και τον φόρο κατασκευής τάφου του Κεντρικού 
Κοιμητηρίου Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην από 20/03/2018 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


