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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   92/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 14η  Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 12η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10796/09-03-2018 

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  όλα  τα  τακτικά  μέλη, ήτοι  οι  

κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος,  3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) 

Μπουζιάνης Παύλος  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 99 απόφαση), 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 

6) Νιάρχος Αναστάσιος, 7) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 89 απόφαση) και 8) 

Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 100 απόφαση). 

  

Στη συνεδρίαση  παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της  Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Γυφτέας Ηλίας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 89 απόφαση). 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (προσέλευση στην υπ’ 

αριθμ. 92 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 – 
Επιβολή Φ.Π.Α. στα τέλη ταφής και εκταφής και κατάργηση του φόρου κατασκευής τάφων. 

Η από 07-03-2018/Δ.Υ. εισήγηση  του Τμήματος Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
Θέμα:  «Τροποποίηση της Αρ. 624/2017 Α.Δ.Σ. –επιβολή Φ.Π.Α. στα τέλη ταφής  

                           και εκταφής και 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) Το γεγονός ότι από τις 11-01-2018 έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Υπηρεσία μας κλιμάκιο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το οποίο μας υπέδειξε προφορικά την αναγκαιότητα 

επιβολής Φ.Π.Α. στα τέλη ταφής και εκταφής, διότι σύμφωνα με το  άρθρο 3 Ν. 2859/2000 «Το 

ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε 

θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που 

ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή 

εισφορές.  Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η 

μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του 

ανταγωνισμού.» 

Το κλιμάκιο της ΑΕΔΕ ζήτησε να γίνει καταβολή ΦΠΑ αναδρομικά από 01-01-2017 με υποβολή 

τροποποιητικών δηλώσεων. 

 

3)Τον Κανονισμό λειτουργίας του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας Α.Δ.Σ. 315/2017 :  

Άρθρο 6 παρ. 14 .«Η ταφή γίνεται από δημοτικούς υπαλλήλους. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα 

και στα γραφεία τελετών να κάνουν ταφές, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του 

παρόντος κανονισμού, με έκπτωση 100% επί του τέλους ταφής» και 

Άρθρο  13 παρ. 7 «Δίνεται η δυνατότητα εκταφής στα γραφεία τελετών, υπό την επίβλεψη του 

εφόρου και με έκπτωση 100%, μόνο στο αναλογούν τέλος εκταφής». 

 

4)Το αριθμ. πρωτ. 5312/25-01-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο τέθηκαν ερωτήματα αναφορικά 

με την αναγκαιότητα εφαρμογής ΦΠΑ στα τέλη ταφής και εκταφής και ζητήθηκαν σχετικές οδηγίες.  

   

5)Το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ σε τηλεφωνική επικοινωνία μας γνώρισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί στα 

τέλη ταφής και εκταφής ΦΠΑ με συντελεστή 24%.  

6) Την αναγκαιότητα είσπραξης του Φ.Π.Α. σε ξεχωριστό Κ.Α. στα ταμειακά παραστατικά 

(διπλότυπα είσπραξης), ώστε αυτά να αποτελούν πλέον φορολογικό παραστατικό των υπόχρεων και 

να υπάρξει ακριβής αποτύπωση των εισπραττομένων.  

7) 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 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρήσει στην λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 

624/2017:  

 Α) Ως προς τα τέλη ταφής, τα τέλη εκταφής, το τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας και τον 

φόρο κατασκευής τάφου του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας  

 

Β) Ως προς την ανάλυση των τελών ταφής και εκταφής στο ποσό των τελών και στο αναλογούν ΦΠΑ 

ποσοστού 24%, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΛΟΥΣ 

 

ΖΩΝΗ  ΠΟΣΟ ΑΔΣ 

624/2017 

ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΛΟΣ ΦΠΑ 24% 

1 Τέλος ταφής Α’ Ζώνη         120,00€ 96,78 23,22 Για μονό και σε οικογενειακό τάφο 

Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα 

και στα γραφεία τελετών να 

κάνουν ταφές,  με έκπτωση 100% 

επί του τέλους ταφής.  

Β’  Ζώνη         120,00€ 96,78 23,22 

Γ’  Ζώνη         80,00€ 64,52 15,48 

2 Τέλος 

χρήσης 

τάφων 

τριετούς 

διάρκειας 

Α’ Ζώνη         267,00€ 378,00 ------ Για μονό και σε οικογενειακό τάφο 

Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα 

και στα γραφεία τελετών να 

κάνουν ταφές,  με έκπτωση 100% 

επί του τέλους ταφής.  

Β’  Ζώνη         157,00€ 240,00 ------ 

Γ’  Ζώνη         30,00€ 86,00 ------ 

3 Φόρος 

Κατασκευής 

μονού 

τάφου (1Χ2) 

Α’ Ζώνη         111,00€ ----- -----  

Β’  Ζώνη         83,00€ ----- ----- 

Γ’  Ζώνη         56,00€ ----- ----- 

2 Τέλη 

εκταφής 

Α’ Ζώνη         170,00€ 137,10 32,90 Αν οι εκταφές πραγματοποιούνται 

από συγγενείς ή 

γραφεία τελετών, απαλλάσσονται 

από το τέλος εκταφής. 

Β’  Ζώνη    120,00€ 96,78 23,22 

Γ’  Ζώνη         100,00€ 80,65 19,35 

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(με εντολή) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Σοφία Μπουρίκα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                          
                                                                                                
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Μετά την επίσκεψη κλιμακίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο 
Κοιμητήριο υποδείχθηκε προφορικά η αναγκαιότητα επιβολής ΦΠΑ στα τέλη 

ταφής και εκταφής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 2859 του 2000.  
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ως προς τα τέλη ταφής, τα τέλη 
εκταφής, το τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας και το φόρο κατασκευής τάφου του 
Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας και ως προς την ανάλυση των τελών ταφής και εκταφής, 
το ποσό των τελών και στον αναλογούν ΦΠΑ ποσοστό 24% όπως περιγράφεται στον πίνακα 
που ακολουθεί, πρέπει να πάρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. 
Όπως βλέπετε να πούμε ένα παράδειγμα για να μην υπάρξει καμία παρανόηση, στην Α ζώνη 
το τέλος ταφής με την 624 του ’17 απόφαση ήταν 120 ευρώ, τώρα διαμορφώνεται το τέλος 
στα 96,78 ευρώ και ο ΦΠΑ στα 23,22, δηλαδή με λίγα λόγια απορροφά ο Δήμος το ΦΠΑ. Δεν 
έχουμε καμία προσαύξηση. Εντάξει;  
Κύριε Φαββατά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτό είναι μόνο για το Κεντρικό Κοιμητήριο της Καλαμάτας. Στα υπόλοιπα 
Κοιμητήρια των Τοπικών Διαμερισμάτων;   

 
Το ίδιο. Ότι εισπράττεται θα απορροφά το ΦΠΑ. Παντού ισχύει αυτό.  
Είναι ενιαίος ο Δήμος.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τη στιγμή είναι….. 
 
ΦΑΒΑΣ: Όπου έχει Φ.Π.Α. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση τώρα. Η απόφαση αυτή αφορά…..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μόνο για το Κεντρικό Κοιμητήριο. 

 
Μόνο το Κεντρικό Κοιμητήριο, συμφωνούμε.  
Εγώ ερωτώ: Τα υπόλοιπα Κοιμητήρια του Δήμου και όχι μόνο των Τοπικών 

Διαμερισμάτων, και όχι μόνο της Καλαμάτας, κ. Πρόεδρε; Μιλάμε για τα Γιαννιτσάνικα, 
μιλάμε και άλλα Κοιμητήρια που είναι και μες στην πόλη και αυτά, με αυτά τι θα γίνει; Εδώ, 
δηλαδή, γίνεται γιατί πήγανε μόνο οι επιθεωρητές και ελέγξανε;   

 
Δεν ελέγξανε εμάς. Μια σύσταση έγινε, μία υπόδειξη προφορική μάλιστα και 
εμείς κάναμε και μία επικοινωνία με το Υπουργείο και το Υπουργείο επιβεβαίωσε 

ότι πρέπει να μπει ο ΦΠΑ. Δεν έγινε κάνας έλεγχος σε μας. Εντάξει;  
 
ΦΑΒΑΣ: Αν έγινε θα είχαν επιβάλει και πρόστιμο. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ο έλεγχος δεν…  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Παιδιά μην το τραβάτε παραπάνω. 

 
Γιώργο, τώρα μισό λεπτό, ο έλεγχος συνεπάγεται πρόστιμο σώνει και καλά; 
Δηλαδή, είσαι παραβάτης όταν σε ελέγχουνε;  

 
ΦΑΒΑΣ: Όχι. 

 
Εε τότε μην λες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί καταγράφονται 
κιόλας.  

 
ΦΑΒΑΣ:  Δεν έχει καταγραφεί τίποτα, αλλά για να μην παρανοηθεί….  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τότε, πως το λες ότι ο έλεγχος αποφέρει και πρόστιμο. 

 
Αν έχει προκύψει έλεγχος ο οποίος έπρεπε να επιβληθεί πιο νωρίς θα είχε επιβάλει 
πρόστιμα.  

 
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι για το Κεντρικό Κοιμητήριο, κατά την εισήγηση 
της Υπηρεσίας. Για τα υπόλοιπα Κοιμητήρια και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα 

θα ενημερωθείτε.  
Εντάξει; Ξεκινάμε με το Κεντρικό Κοιμητήριο, κύριε συνάδελφε. Εντάξει;  
  
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό αφορά για όλα τα Κοιμητήρια.  

 
 Η Υπηρεσία εισηγήθηκε για το Κεντρικό Κοιμητήριο. Θα σας ενημερώσουμε και 
για τα υπόλοιπα.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  12/2018 Τετάρτη  14 / 03 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   92/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

 
Μα δεν είναι τώρα λύση αυτή που μου λέτε, δεν είναι απόφαση αυτό που μου 
λέτε τώρα. Εισπράττουμε απ’ όλα τα Κοιμητήρια των Τοπικών Διαμερισμάτων.  

Κατά την άποψή μας…  
 
ΦΑΒΑΣ: Το τέλος …. (εκτός – μικροφώνου – δεν ακούγεται).  

 
Λοιπόν, ακούστε, κ. Φάβα.  
Αρμόδια είναι η κα Οικονομάκου. Εντάξει; Λοιπόν, στείλανε αυτή την εισήγηση, 

ξεκινάμε με το Κεντρικό Κοιμητήριο. 
 Για τα υπόλοιπα θα ενημερωθούμε. Εντάξει;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Λέω ότι αυτή η απόφαση αφορά το Κεντρικό Κοιμητήριο της Καλαμάτας. Σε 
όλα τα Τοπικά Κοιμητήρια, κατά την άποψή μου κακώς, ο Δήμος εισπράττει, 

γιατί στα Τοπικά Διαμερίσματα….  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Αφήστε με να πω αυτό που θέλω.  
Κακώς κατά την άποψή μου σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα εισπράττει, γιατί 

πραγματικά στα χωριά δεν έχει καμία ανταπόδοση. Και αυτά ξέρουμε ότι είναι ανταποδοτικά. 
Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Κακώς γίνεται. Αλλά όμως όταν παίρνουμε μία απόφαση για το 
Κεντρικό Κοιμητήριο που εισπράττουμε, αφού εισπράττουμε για όλα, πρέπει να ’ρθει μια 
συνολική πρόταση για όλα τα Κοιμητήρια.  

 
Να βοηθήσω λίγο; Μιλάμε για συγκεκριμένο, μιλάμε για μια συγκεκριμένη 
παροχή υπηρεσιών. Θεωρείται παροχή υπηρεσιών, κατά την προφορική 

άποψη του Υπουργείου -εγώ προσωπικά διαφωνώ- η ταφή και η εκταφή. Δεν μιλάμε ούτε για 
το τέλος της χρήσης του χώρου, ούτε για τίποτα άλλο. Έτσι; Γι’ αυτό και αφορά μόνο το 
Κεντρικό Κοιμητήριο. Απ’ ότι γνωρίζω στα υπόλοιπα Κοιμητήρια την κάνουνε μόνοι τους, έτσι 
κι αλλιώς.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Μπούχαλη, με συγχωρείτε.  

 
Να τελειώσω. Εγώ προσωπικά, όμως δεν δεσμεύω ούτε τον Πρόεδρο, ούτε 
κανέναν, θα έλεγα ότι να έχουμε μία γραπτή απάντηση από το Υπουργείο, 

γιατί τώρα αυτό μας βάζει σε κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι και έτσι απλό. Δηλαδή, μας 
φαντάζει απλό, αλλά δεν είναι απλή η διαδικασία να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του ΦΠΑ 
τώρα, να βάλουμε το Κοιμητήριο σε διαδικασία του ΦΠΑ. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν 
υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά θα προτιμούσα να έχουμε μια έγγραφη…, δεν ξέρω, είναι 
εισήγηση της Υπηρεσίας, κ. Αντιδήμαρχε;  

 
Έχουμε στείλει από τις 25/1ου έγγραφο από την Υπηρεσία προς τη Διεύθυνση 
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που τέθηκαν 

τα συγκεκριμένα ερωτήματα και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει μία απάντηση από το 
τηλέφωνο. Δεν μας το έχουν στείλει εγγράφως.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν θα ήταν προτιμότερο, λοιπόν, να περιμένουμε μια γραπτή απάντηση;   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχουμε όμως αυτή τη στιγμή την επίσκεψη του ΣΔΟΕ στο Κοιμητήριο…  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εντάξει, είναι εισήγηση της Υπηρεσίας ή εισήγηση δική σας;  
 
Την εισήγηση, έχουν υπογράψει οι Τμηματάρχες και η Διευθύντρια. Και εγώ 
βέβαια.  

 
Της υπηρεσίας, εγώ προσωπικά διαφωνώ, αυτό, τίποτα, απλώς τη διαφωνία 
μου καταθέτω.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Σε ποιο τέλος είναι είπαμε;  

 
Είναι στο τέλος ταφής, στο τέλος χρήσης τάφων τριετούς διάρκειας, στο φόρο 
κατασκευής μονού τάφου 1Χ2 και στα τέλη εκταφής.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Σε όλα μπαίνει Φ.Π.Α.;  

 
Μπαίνει, μισό λεπτάκι, στο τέλος ταφής συνολικά, στο τέλος χρήσης τάφων 
τριετούς διάρκειας όχι, στο φόρο κατασκευής μονού τάφου όχι και στο τέλος 

εκταφής. Άρα, μόνο ταφής και εκταφής.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Να προσθέσω, λοιπόν, κάτι; Να βοηθήσω τη συζήτηση;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταφής και εκταφής. 

 
Συγνώμη, άρα λοιπόν, μιλάμε μόνο για τις εργασίες που γίνονται όσον 
αφορά το τέλος ταφής. Στα υπόλοιπα Κοιμητήρια δεν υπάρχει τέλος ταφής, 

υπάρχει τέλος…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είπα και εγώ, …… σε όλα τα Κοιμητήρια, αυτό είπα.  

 
Τέλος χρήσης, χρήσης του χώρου. Αυτό είναι. Στο Κοιμητήριο το Κεντρικό, 
όπου ο Δήμος ή ο οποιοσδήποτε ιδιώτης παρέχει υπηρεσίες ταφής, εκεί 

πληρώνεται ξεχωριστό τέλος και εκεί μπαίνει το Φ.Π.Α. Μόνο εκεί. Στα υπόλοιπα Κοιμητήρια 
δεν έχουμε αυτή την παροχή. Και δεν χρεώνει ο Δήμος…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε, όχι, ούτε στα χωριά. 

 
Στα χωριά, όταν λέω τα υπόλοιπα εννοώ αυτό, ούτε στα χωριά. Δεν 
πληρώνει, δηλαδή, ο δημότης. Παλιά που είχαμε ένα τέλος φύλαξης, τέλος 

εκταφής το καταργήσαμε ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, γιατί πραγματικά ήταν λάθος, διότι δεν 
παρέχουμε αυτή την υπηρεσία.  
Άρα λοιπόν, σε όλα τα Κοιμητήρια που δεν παρέχουμε υπηρεσία πληρώνουν μόνο τέλος 
χρήσης του χώρου. 

 
Λοιπόν, εγώ το είπα και πριν, όταν ξεκίνησε ο κ. Φαββατάς ότι τα τέλη δεν είναι 
τα ίδια ακριβώς σε όλα και ειδικά όπως είναι στο Κεντρικό Κοιμητήριο. Άρα 

λοιπόν, διευκρινίζουμε ότι αφορά το τέλος ταφής και το τέλος εκταφής, την επιβολή του 
Φ.Π.Α. την απορροφά ο Δήμος, στην τιμή την οποία έχει ορισθεί, δεν έχουμε καμία 
διαφοροποίηση και αυτά προέκυψαν κατόπιν της επίσκεψης του κλιμακίου της ΑΑΔΕ και από 
την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαμε με το Υπουργείο. Ορίστε.  

 
Απλώς εμείς, εντάξει, με αυτό που είπε ο κ. Μπούχαλης συμφωνούμε, θα 
έπρεπε το Υπουργείο να έχει απαντήσει εγγράφως, ώστε να μην έχουμε θέματα 

με τηλεφωνικές επικοινωνίες κλπ. Για να είμαστε νόμιμοι και να είμαστε σίγουροι γι’ αυτό που 
κάνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε για λίγες μέρες, μέχρι να απαντήσει το 
Υπουργείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τις 24 Ιανουαρίου πόσο να περιμένουμε;  

 
Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο Δήμο κάνουμε αίτηση και μας απαντάνε μετά από 3 
μήνες και λέτε εσείς τώρα γι’ αυτό το πράγμα; Λέω στο Δήμο Δημοτικός 

Σύμβουλος κάνει αίτηση και παίρνει απάντηση μετά από 3-4-5 και 6 μήνες. Εντάξει;  
 
Λοιπόν, επειδή αφορά την επιβολή φόρου, κ. Φαββατά, και επειδή είμαστε 
υπόλογοι για τη συλλογή των φόρων και την απόδοση και η Υπηρεσία 

εισηγείται το συγκεκριμένο θέμα, διότι το χειρίστηκε η ίδια, έκανε την επικοινωνία με το 
Υπουργείο και της απαντήσανε αυτό που της απαντήσανε, να προχωρήσουμε, υπάρχει και η 
δυνατότητα της είσπραξης ως αδικαιολογήτως καταβληθέντων, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσα-
ίσα που μας είπανε πρέπει να το κάνουμε άμεσα.  
Εντάξει; Ορίστε.  

 
Μια ερώτηση.  
Υπάρχουν άλλοι Δήμοι, έχουμε έρθει σε συνεργασία με άλλους Δήμους να 

δούμε τι κάνουνε οι άλλοι Δήμοι σ’ αυτό το θέμα;  
 
Όχι, δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε με άλλους Δήμους, αλλά όταν έρχεται 
κλιμάκιο του ΣΔΟΕ για άλλους λόγους και ρωτάει αυτό το θέμα και παίρνει την 

απάντηση ότι δεν επιβάλλουμε το Φ.Π.Α. και λέει πρέπει να το επιβάλλετε και κάνουμε και 
μια δεύτερη επικοινωνία πάνω με το Υπουργείο, με την αρμόδια Αρχή, και λέει: ναι, πρέπει να 
το επιβάλλετε, έστω προφορικά, τι άλλο, δηλαδή, να κάνουμε; Δηλαδή, είναι επιχείρημα αν 
π.χ. η Σπάρτη…  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι, άμα και άλλοι Δήμοι κάνουνε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι σημαίνει αυτό; Αν, λέω, η Σπάρτη ή η Τρίπολη δεν το κάνει…  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν είναι ένα ώριμο καθεστώς, ….. έχουμε αργήσει εμείς…  

 
Σταμάτη, μισό λεπτό.  
Ήρθαν άνθρωποι από την αρμόδια αυτή Αρχή, από την ΑΑΔΕ. Τι; Θα 

αμφισβητήσουμε την παρουσία τους και την υπόδειξή τους; Δεν ξέρω. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σωστό, εντάξει. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται).  

 
Παιδιά φόροι του Ελληνικού Κράτους είναι. Τι θα κάνουμε; Θα το αφήσουμε;  
Ο κ. Νιάρχος.  

 
Κατά τη γνώμη μας κακώς επιβάλλεται αυτός ο φόρος από τη μια μεριά, από την 
άλλη καλώς κάνει η Δημοτική Αρχή και απορροφά αυτό το φόρο και δεν τον 

επιβάλλει στα δημοτικά τέλη, αυτό βέβαια απ’ την άλλη μεριά δείχνει ότι υπήρχε η 
δυνατότητα να έχουμε μια μείωση των τελών ή τουλάχιστον μια διεύρυνση των κοινωνικών 
κριτηρίων γι’ αυτούς που δεν έχουν, να απαλλάσσονται περισσότεροι, δηλαδή, απ’ αυτά τα 
τέλη, απ’ τα δημοτικά τέλη κτλ. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Δημοτική 
Αρχή.  
Λευκό θα ψηφίσουμε.  

 
Ευχαριστούμε.  
Ορίστε, κ. Μπούχαλη.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι εγώ εντάξει, εγώ ψηφίζω Υπέρ, αφού είναι εισήγηση της Υπηρεσίας 
παρότι…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Να συμπληρώσω κάτι; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι, όχι, εντάξει. Αν και διαφωνώ με την εισήγηση της Υπηρεσίας…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την επιβολή του φόρου;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι, ότι θα περίμενα να υπάρχει έγγραφο.  

 
Στο επιχείρημα του συναδέλφου του κ. Νιάρχου, ο οποίος ανέφερε ότι θα 
μπορούσε η Δημοτική Αρχή να μειώσει τα τέλη αφού μπορεί να 

απορροφήσει το Φ.Π.Α., συνολικά όταν έχεις μια στρατηγική δεν το βλέπεις μεμονωμένα. 
Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γι’ αυτό γίνεται.  
Θα ήταν ίσως υπερβολικό να το επιβάλλει, να επιβαρυνθεί ο Δημότης με το 24%, έστω και αν 
μειωθούν τα έσοδα του Δήμου, αλλά δεν το κρίνεις μόνο απ’ αυτό. Το κρίνεις και από το 
γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία 10 χρόνια, με όλες αυτές τις δυσκολίες, έχει 
καταφέρει να έχει μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Άρα λοιπόν, μπορεί να το κάνει. Αν 
ήτανε σε πολύ δύσκολη πιθανόν να το έβαζε επιπλέον στο Δημότη.  
Όταν τον παρέλαβε με δυόμισι εκατομμύριο το ’15, και τον έχει το ’18 με 13 εκατομμύρια 
ταμειακό υπόλοιπο, εντάξει, θα ήτανε ντροπή να επιβαρύνει το Δημότη με το 24%. Νομίζω 
ότι έχουμε αρκετή ευαισθησία. Και το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί 
καθόλου τα τέλη. Και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας.  

 
Να σας κάνω μια ερώτηση;  
Σε σχέση με το κύριο θέμα, επειδή ξέρετε για το νεκροταφείο, ο ΣΔΟΕ μπήκε 

για τις γυναίκες εκεί που δουλεύουνε. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση; Δηλαδή, βρήκε…, 
κόβουνε μπλοκάκι;  
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Λοιπόν, το ΣΔΟΕ είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή και έχει δικαίωμα να κάνει 
ελέγχους οπουδήποτε κρίνει αυτό ή για οπουδήποτε υπάρχουνε καταγγελίες. 

Δεν ξέρω αν κινήθηκε αυτεπάγγελτα ή αν κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας, εγώ δεν το ξέρω 
προσωπικά αυτό πώς έγινε, από κει και πέρα εμείς και στα έγγραφα τα οποία χορηγούμε δεν 
υπάρχει καμία εργασιακή σχέση των προσώπων αυτών ως προς το Δήμο. Εντάξει; Κάποια 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποια σύμβαση έργου. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται από 
τους ανθρώπους αυτούς, από τους συγγενείς, οι οποίοι επιμελούνται των τάφων. Και η σχέση 
η οποία τυχόν υπάρχει είναι σχέση με αυτούς. Προφανώς τέτοια ζητήματα ήρθανε να 
ελέγξουνε. Εντάξει;  
Λοιπόν, εμάς το προσωπικό μας είναι συγκεκριμένο εκεί πέρα και αυτό το οποίο γνωρίζουν οι 
άνθρωποι του Κοιμητηρίου για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τους ανθρώπους 
αυτούς οι οποίοι κάνουνε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή φροντίζουν τα καντήλια κλπ. Αλλά 
εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, επαναλαμβάνω και πάλι, μαζί τους, ούτε εργασιακή, ούτε 
κάποια σύμβαση έργου, ούτε οτιδήποτε άλλο.  
 
ΦΩΝΗ: Μπορώ να ρωτήσω; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτάκι, ο κ. Φάβας έχει ζητήσει το λόγο.  
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καταρχήν ως προς το τεχνικό κομμάτι για την επιβολή ή μη του φόρου. Το άρθρο 3 
του Νόμου 2859 του 2000, ο οποίος είναι ο Νόμος περί Φ.Π.Α., αναφέρει ότι το 

Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες κτλ. δεν είναι υποκείμενοι στο φόρο του Φ.Π.Α. Όμως όταν 
οι δραστηριότητες που ασκούν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού τότε 
υπόκεινται σε ΦΠΑ.  
Σε αυτή τη διάταξη, λοιπόν, έρχονται και πατάει, όχι ο ΣΔΟΕ, γιατί το ΣΔΟΕ πλέον έχει 
καταργηθεί, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία λέει το εξής: επειδή πλέον 
επιτρέπονται να γίνονται ταφές και από ιδιώτες και ο ιδιώτης όταν κάνει μία ταφή εισπράττει 
τέλος, το οποίο επιβάλλει Φ.Π.Α., γι’ αυτό το λόγο έρχεται και συμπαρασύρει αυτή η 
διαδικασία και το Δημόσιο. Ως προς το τεχνικό κομμάτι και τελείωσα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά που μας είπατε είναι γνωστά. Ξέρουμε ποιες είναι οι 
σχέσεις, ξέρουμε πως αναθέτουν την εργασία, όμως μιλάμε για ένα χώρο που 

είναι του Δήμου. Μιλάμε για ένα χώρο που είναι του Δήμου. Ένας χώρος ο οποίος έχει 
Υπηρεσία ο Δήμος μέσα, δεν μπορεί ο Δήμος να είναι άμοιρος των ευθυνών για όλα αυτά τα 
πράγματα που συμβαίνουνε στο Κοιμητήριο. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις εργασίας, πώς 
γίνονται και όλα αυτά, αλλά από κει και μετά όμως και κάτι άλλο, με τα τέλη και όλα αυτά 
που λέτε συνέχεια γι’ αυτά, όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουνε μειωθεί τα 
πάντα. Προσωπικό, χρήματα στους εργαζόμενους. Δηλαδή, μην καυχιόμαστε ότι δεν κάναμε 
αύξηση στα τέλη. Όχι μόνο αύξηση, έπρεπε να έχουμε κάνει μειώσεις στα τέλη, όπως έχουνε 
κάνει πάρα πολλοί Δήμοι.  
Όταν έχει μειωθεί το προσωπικό στο 50%, στο 40% κάτω, όταν οι αποδοχές του 
προσωπικού έχουνε μειωθεί 40% κάτω, όταν τα πάντα είναι…, να λέμε ότι έχουμε μείνει στο 
ίδιο; Και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό; Όλοι οι Δήμοι έχουν κάνει μειώσεις. Και γενναίες 
μειώσεις.  

 
Μάλλον είστε εκτός πραγματικότητας. Τα έχουμε παρουσιάσει 1.500 φορές και 
ή δεν παρακολουθείτε ή λαϊκίζετε. Και γιατί; Είπατε πάρα πολύ ωραία μειώθηκε 

το προσωπικό, μειώθηκαν οι μισθοί, άλλοι Δήμοι και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα και 
Πασαλιμανιώτικα.  

Λοιπόν, σας παρουσιάσαμε ότι γύρω στα -αν θυμάμαι καλά το νούμερο- 50 εκατομμύρια 
ευρώ από την έναρξη της κρίσης και ιδίως αυτού του φοβερού νομοσχεδίου που έφερε ο κ. 
Ραγκούσης, του Καλλικράτη, ο οποίος είναι και ομοϊδεάτης σας και πρώην Δήμαρχος Πάρου, 
ρημάχτηκαν οι Δήμοι. Οι ΚΑΠ που έπαιρνε ο Δήμος Καλαμάτας, κ. Φαββατά, το 2011 -το 
θυμάμαι γιατί είχα αναλάβει τότε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και μου είχε προκαλέσει εντύπωση- 
ήταν 1.200, κοντά στο 1.250 και τώρα αυτή τη στιγμή με το ζόρι φτάνει τις 750.000.  

Θα φτάσουμε, σιγά-σιγά. Λοιπόν, άρα έχουμε αμέσως-αμέσως 500.000 ευρώ μείωση κάθε 
μήνα.  

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 40% δηλαδή. 

 
Αυτό ήταν το πολύ χοντρό κούρεμα που έγινε στις κρατικές επιχορηγήσεις.  

Το δεύτερο είναι η ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ το 2011 που έπαιρνε ο Δήμος Καλαμάτας 
ήταν δυόμισι εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έφτασε τώρα 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1.200 και μάλλον και λίγο λιγότερο από 1.200 και  το παίρνουμε 
και στο τέλος του χρόνου. 

Λοιπόν, άραγε όταν κάθεστε και κάνετε σύσταση και υπόδειξη: μειώστε τα διότι έγινε αυτό, 
διότι έγινε αυτό, να βάζετε στην άκρη του μυαλού σας και το τι έγινε στο συνολικό 
προϋπολογισμό του Δήμου, το οποίο το παραβλέπετε.  

Ορίστε, κ. Μπούχαλη. 

  

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Να προσθέσω κάτι, κ. Πρόεδρε; Και επειδή αναφέρει για τη μισθοδοσία ο κ. 
Φαββατάς, τα  έχουμε  παρουσιάσει  τα στοιχεία και  τα παρουσιάζουμε και 

σε κάθε ισολογισμό. Θα τα παρουσιάσουμε και τώρα που θα ’ρθει και ο τελευταίος 
ισολογισμός. Κάποτε οι ΚΑΠ καλύπταν τη μισθοδοσία και περισσεύανε χρήματα. Τώρα αυτή 
τη στιγμή οι ΚΑΠ δεν καλύπτουνε ούτε τη μισθοδοσία. Δηλαδή, για τη μισθοδοσία των 
υπαλλήλων τσοντάρει -το λέω έτσι απλά- και ο Δήμος. Οπότε αυτό για τη μισθοδοσία μην το 
ξαναπείτε.  

 
Και τρίτον, γιατί δεν ολοκλήρωσα, προφανώς και τα δημοτικά τέλη τα οποία 
εισπράττει ο Δήμος δια της ΔΕΗ δεν είναι τα ίδια τα οποία ήτανε το ’11 ή το 

’10. Έχουνε μειωθεί και αυτά, διότι υπάρχει αδυναμία αντικειμενική λόγω της κρίσης από μία 
πολύ μεγάλη μερίδα δημοτών να τα πληρώσει. 

 Άρα λοιπόν, όταν έχεις μειωμένους ΚΑΠ, όταν έχεις μειωμένη ΣΑΤΑ και όταν έχεις μειωμένα 
δημοτικά τέλη, πώς ελαφρά την καρδία και χωρίς να κάτσεις κάτω να τα βάλεις και να δεις αν 
βγαίνουν τα νούμερα βγαίνεις και λέω είτε από άγνοια, είτε από λαϊκισμό και λες: μειώστε τα; 
Εμείς δεν θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος να δείχνει δήθεν ότι είναι φιλολαϊκός για να χαϊδεύει 
αυτιά και να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Να κινδυνεύει να βουλιάξει, να μπατάρει, να 
πτωχεύσει. Τα είδαμε από άλλους Δήμους. Τα δοκιμάσανε και είδατε πού φτάσανε.  

Ο κ. Μπουζιάνης.  

 
Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και να μην το ξεχνάμε ότι τα τέλη είναι 
ανταποδοτικά. Είμαστε απ’ τους ελάχιστους Δήμους που κάνουνε αυτή τη 

διαχείριση που κάνουμε, που όμως πρέπει να την πληρώνουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε; Ορίστε.  

 
Μια κουβέντα, κ. Πρόεδρε, για τον Καλλικράτη που είπατε. Ο Καλλικράτης ήταν 
η μεγαλύτερη τομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεγαλύτερη τομή που έγινε 

ποτέ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με προβλήματα.  

Γι’ αυτό τώρα έρχεται ο Νόμος ο επόμενος να τα διορθώσει και να καλυτερεύσει ακόμα τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 
Πάντρεψες το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο.  
Τι ψηφίζετε;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μια κουβέντα να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος, συγνώμη, δικαιούται το λόγο, γιατί δεν έχει πει τίποτα.  

 
Έχουμε ψηφίσει πριν από πολλή ώρα αυτό το θέμα, έχει τελειώσει και παίρνετε 
το λόγο και μιλάτε για την πολιτική που άσκησε ο κ. Ραγκούσης, λες και ήταν ο 

τελευταίος Υπουργός, μετά δεν ήρθαν άλλοι Υπουργοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λες και 
εσείς δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική που εφάρμοσαν όλες αυτές οι κυβερνήσεις αυτά 
τα χρόνια στην Τοπική Διοίκηση. Αφού συμφωνείτε. Εκτός αν διαφωνείτε. Αν διαφωνείτε να 
το πείτε, αλλά εγώ απ’ ότι ξέρουμε είσαστε και στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, 
είσαστε δισυπόστατοι, δηλαδή, αλλού το ένα, αλλού το άλλο, δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. 

Άρα, ο λαϊκισμός παραμένει λαϊκισμός και από σας. Και από τους άλλους και από όλους που 
εφαρμόζουν αυτή την πολιτική.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Να σας πούμε για το Δήμαρχο της Πάτρας πάλι; Προφανώς και τον Καλλικράτη, 
αλλά δεν τον υποστηρίζει όμως. Λέει ότι πρέπει να αλλάξει. Λέει ότι πρέπει να 

αλλάξει και προσπαθεί. Μα ο λαϊκισμός παραμένει λαϊκισμός. Την ίδια πολιτική ακολουθείτε. 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Στις κυβερνήσεις σας, στις Περιφέρειες που είσαστε, στους Δήμους που είσαστε, την ίδια 
πολιτική δεν ακολουθείτε; Σε τι έχετε διαφοροποιηθεί;   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπεχράκης.  

 
 Όταν λέμε να μειώσουμε το κόστος σε αυτό το δυσάρεστο και σημαντικό 
γεγονός που είναι ο θάνατος κάποιου δημότη για τους συγγενείς του 

εννοούμε να κάνουμε τομές στη λειτουργία του Νεκροταφείου, στην ταφή, να μειώσουμε τα 
μάρμαρα, να μειώσουμε συνολικά το κόστος, να προτείνουμε νέες λύσεις στους δημότες, 
εναλλακτικές, ….. 
 
ΦΩΝΗ: Καύση. 

 
Όχι καύση, δεν εννοούμε για καύση.  

Μην το πετάτε αλλού. Μιλάμε ορισμένα πράγματα που είναι μέσα στις 
θρησκευτικές αντιλήψεις των δημοτών, μειώνοντας το κόστος του τάφου, της λειτουργίας 
όλης αυτής. Αυτό δεν το τολμήσατε να το κάνετε σαν Δημοτική Αρχή, ενώ θα μπορούσατε. 
Προφανώς οι ΚΑΠ είναι μειωμένοι. Προφανώς. Δηλαδή, ένα νεκροταφείο το οποίο δεν θα 
ήταν τόσο βαρύ σε μάρμαρα και σε τέτοια στοιχεία, με υπερβολικά ύψη, να βάλετε κανόνες, 
να μειωθεί, να γίνει πιο πράσινο, να γίνει πιο χαλαρό και θα ήτανε και σε κόστος, θα 
μπορούσατε ας πούμε να προβάλλετε διάφορα μοντέλα και για τάφους, είδη τάφων που να 
είναι φθηνά. Δεν τα κάνατε όλα αυτά τα πράγματα και αυτή είναι η ευθύνη σας η μεγάλη σαν 
Δημοτική Αρχή.  

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πράγματι οι ΚΑΠ είναι μειωμένοι, αλλά και εγώ θα σας κάνω και 
ένα σχόλιο. Ελπίζω τώρα που δεν θα πληρώνουμε τη NOVARTIS και τη SIEMENS θα μένουνε 
και λεφτά και θα αυξηθούν και οι ΚΑΠ.  

Γι’ αυτό, λοιπόν, διεκδικήστε μαζί μας για νέα χρηματοδότηση αυξημένη στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  

 
Με αναγκάζεις να ξαναμιλήσω αφού μιλήσει πρώτα ο κ. Νιάρχος, με αυτά που 
ακούω.  

 
Με αναγκάζετε και μένα να ξαναμιλήσω με τον τρόπο που αντιμετωπίζετε 
ορισμένα ζητήματα. Επειδή προηγούμενα ακούστηκε ναι, και για την καύση των 

νεκρών προφανώς θα πρέπει να φροντίσει ο Δήμος και να μην αντιμετωπίζεται με αυτό τον 
τρόπο. Για πολλούς λόγους, και περιβαλλοντικούς και λόγους συνείδησης και για όσους 
λόγους θέλετε.  

 
Λοιπόν, για την καύση των νεκρών ο Δήμαρχος έχει τοποθετηθεί και έχει 
τοποθετηθεί θετικά. Το υπενθυμίζω. Ανατρέξτε στα πρακτικά. Τώρα για το αν 

είναι πράσινο το Κοιμητήριο ή…  
 
 Έχει τοποθετηθεί θετικά για τη καύση ο κ. Δήμαρχος; Τι είπε; Εε τότε να το 
φέρουμε θέμα στο Συμβούλιο, να πάρουμε απόφαση… 

 
 Έχουμε προβλέψει ακόμα και κάποιος άμα θέλει να φέρει τη στάχτη να έχει 
τη στάχτη του…  

 
Να πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εισηγηθεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση, ώστε να βρούμε χώρο να μπορούμε να 

κάνετε και την καύση, όπως κάνει ο Δήμος Πατρέων.  
 
Μην πηγαίνεις ακόμη εκεί, γιατί δεν έχεις αδειοδοτήσεις ακόμη. Είναι πολύ μακρινό 
αυτό.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  
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Όλα απλά για σένα, όλα απλά, σιδηρόδρομος, σιδηρόδρομος, απλά. Απλά να 
πω για το πράσινο Κοιμητήριο και φυτεύσεις έχουνε γίνει και παρεμβάσεις 

έχουνε γίνει, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο μας λέτε. Και ανάδειξη των μνημείων, 
γιατί υπάρχουν αρκετά ιστορικά μνημεία και περιορισμοί μπήκανε.  
Τώρα, από κει και πέρα το αν το μάρμαρο είναι έτσι, Α ποιότητας ή Β ή Γ αυτό έχει να κάνει 
με αυτόν ο οποίος σχετίζετο ο νεκρός. Οι οικείοι φροντίζουν γι’ αυτά τα πράγματα και εκείνοι 
ανάλογα με το ποσό που διαθέτουν κάνουν και τις ανάλογες επιλογές. Εμάς, αυτό το ποσό, 
το ποσό που έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει να κάνει σχέση με το μάρμαρο.  

 
Θα μπορούσατε να πείτε ότι οι τάφοι δεν μπορούν να έχουν 100% κάλυψη με 
μάρμαρο. Το 40%.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει αυτά.  

 
Όλοι οι τάφοι γίνονται πάλι με 100% κάλυψη με μάρμαρο. Δεν το έχετε πει. 
Τομή σημαίνει και υλοποίηση, έτσι;  

  
Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα.  
Κύριε Μπεχράκη, τι ψηφίζετε;  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό.  

 
¨Λευκό¨ για το ΦΠΑ.  
Ο κ. Νιάρχος τι ψηφίζει;  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Κατανοητό, κατανοητό. 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 

Κατά πλειοψηφία.  
 
 
 
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. Μπεχράκη, Φαββατά  & Νιάρχου οι οποίοι  δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.  
624/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας: 
 
 α) ως προς τα τέλη ταφής, τα τέλη εκταφής, το τέλος χρήσης τάφων τριετούς 

διάρκειας και τον φόρο κατασκευής τάφου του Κεντρικού Κοιμητηρίου 
Καλαμάτας     και 

 
β)  ως προς την ανάλυση των τελών ταφής και εκταφής στο ποσό των τελών και 

στο αναλογούν ΦΠΑ ποσοστού 24%,  
 
όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΛΟΥΣ 

 

ΖΩΝΗ  
ΠΟΣΟ ΑΔΣ 
624/2017 

ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΕΛΟΣ ΦΠΑ 24% 

1 Τέλος ταφής 

Α’ Ζώνη         120,00€ 96,78 23,22 
Για μονό και σε 
οικογενειακό τάφο 
Εναλλακτικά δίδεται η 
δυνατότητα και στα 
γραφεία τελετών να 
κάνουν ταφές,  με 
έκπτωση 100% επί του 
τέλους ταφής.  

Β’  Ζώνη         120,00€ 96,78 23,22 

Γ’  Ζώνη         80,00€ 64,52 15,48 

2 

Τέλος χρήσης 
τάφων 
τριετούς 
διάρκειας 

Α’ Ζώνη         267,00€ 378,00 ------ 
Για μονό και σε 
οικογενειακό τάφο 
Εναλλακτικά δίδεται η 
δυνατότητα και στα 
γραφεία τελετών να 
κάνουν ταφές,  με 
έκπτωση 100% επί του 
τέλους ταφής.  

Β’  Ζώνη         157,00€ 240,00 ------ 

Γ’  Ζώνη         30,00€ 86,00 ------ 

3 

Φόρος 
Κατασκευής 
μονού τάφου 
(1Χ2) 

Α’ Ζώνη         111,00€ ----- ----- 

 Β’  Ζώνη         83,00€ ----- ----- 

Γ’  Ζώνη         56,00€ ----- ----- 

4 Τέλη εκταφής 

Α’ Ζώνη         170,00€ 137,10 32,90 Αν οι εκταφές 
πραγματοποιούνται 
από συγγενείς ή 
γραφεία τελετών, 
απαλλάσσονται από το 
τέλος εκταφής. 

Β’  Ζώνη         120,00€ 96,78 23,22 

Γ’  Ζώνη         100,00€ 80,65 19,35 

 

 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στην από 07/03/2018 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. Δημόπουλος Δημήτριος 

  2. Μπασακίδης Νικόλαος  

  3. Μπεχράκης Σταμάτης 
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  4. Μπουζιάνης Παύλος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φάβας Γεώργιος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Μαρτίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  


