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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η

Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα

13:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην
02η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’
αριθμ. πρωτ. 3475/28-1-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα
με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος
Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1)
Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4)
Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7)
Φωτέας Νικόλαος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος.

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 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο :
Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας για το
έτος 2011.
Η από 27/1/2011 σχετική εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων &
Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο
φάκελο για την ενημέρωση του Σώματος έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Προτείνουμε για το έτος 2011 η αύξηση των δημοτικών τελών να είναι σύμφωνα με την
αύξηση του Μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά περίπτωση ήτοι κατά 4,5 %..
Έτσι οι τιμές που θα προκύψουν θα διαμορφωθούν ως εξής:
Α.

ΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)

1ον Για την τριετή (3) ταφή σε απλό τάφο και την ταφή σε οικογενειακούς
τάφους
 Α΄ Ζώνη - 387 €
 Β΄ Ζώνη - 277 €
 Γ΄ Ζώνη - 111 €
2ον Φόρος κατασκευής μονού τάφου (1Χ2) (από μαρμαράδες)
 Α΄ Ζώνη - 111 €
 Β΄ Ζώνη - 83 €
 Γ΄ Ζώνη - 56 €
για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 55,5 €, 41,5€ και 28 €
ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της τριετίας για το πρώτο εξάμηνο
 Α΄ Ζώνη - 225 €
 Β΄ Ζώνη - 169 €
 Γ΄ Ζώνη - 84 €
Για το Β’ εξάμηνο παράτασης, η προσαύξηση θα είναι 10% επί του ποσού του Α΄
εξαμήνου και για κάθε επιπλέον εξάμηνο, η προσαύξηση θα είναι κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες μεγαλύτερη της προσαύξησης του προηγούμενου εξαμήνου και θα
επιβάλλεται επί του διαμορφωμένου ποσού του προηγούμενου εξαμήνου.
4ον Εκταφές
 Α΄ Ζώνη - 111 €
 Β΄ Ζώνη - 83 €
 Γ΄ Ζώνη - 56 €
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5ον Φύλαξη οστών, τριάντα ευρώ (30 €),για κάθε κιβώτιο ετησίως στο
οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι, για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).
Για την χρήση των οστεοθηκών η χρέωση για 5 έτη παραμένει όπως
έχει διαμορφωθεί (με την 337 Α.Δ.Σ.,30-07-2009) στα 250 ευρώ.
6ον Καταβολή ετησίως τέλους για τους κατόχους μονού οικογενειακού τάφου, πέραν
της τριετίας, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης του χώρου,
για τις τρεις ζώνες του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας κατά περίπτωση:
 Α΄ Ζώνη - 50 €
 Β΄ Ζώνη - 40 €
 Γ΄ Ζώνη - 30 €
Για τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας. το τέλος προσαυξάνεται κατά 25€, 20€ και
15 € αντιστοίχως ανά τετραγωνικό μέτρο.
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι, για χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα καταβάλλεται
τέλος, ετησίως, αναλογικά ανά ζώνη, για τον υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο
χώρο.
7ον Για χορήγηση μαρμάρων μονού τάφου (1χ2 τ.μ.),εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες). Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για απόρους συμπολίτες
μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).

Β.

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Πρόκειται για τα κοιμητήρια:
Γιαννιτσανίκων
Παναγίτσας
Βέργας
Μ. Μαντίνειας
Ασπροχώματος
Καλαμίου
Αντικαλάμου
Σπερχογίας
Λεΐκων
Θουρίας
Άριος
Αρφαρών

1ον Για την πενταετή ταφή (5 έτη) σε μονό, οικογενειακό ή οιωνεί οικογενειακό τάφο
100 €
2ον Φόρος κατασκευής μονού τάφου (1χ2 τ.μ.) (από μαρμαράδες)
53 € (οι μόνιμοι δημότες κάτοικοι)
106 € (οι έχοντες καταγωγή, μη δημότες)
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για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 26,5 € και 53 €
ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της 5ετίας για κάθε έτος
106 € για όλους
4ον Εκταφές
30 €
5ον Φύλαξη οστών, είκοσι ευρώ (20 €),για κάθε κιβώτιο ετησίως στο
οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι, για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).
6ον Καταβολή ετησίως τέλους για
τους κατόχους οικογενειακών ή οιωνεί
οικογενειακών τάφων, πέραν της πενταετίας, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας,
ύδρευσης και συντήρησης του χώρου, για παραπάνω Κοιμητήρια:
30 € για μονό τάφο (1Χ2) προσαυξανόμενο κατά 15 € ανά τετραγ. μέτρο
για τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας .
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι κλπ, για διαθέσιμο χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα
καταβάλλεται τέλος, ετησίως, αναλογικά ανά ζώνη, για τον υπόλοιπο
χρησιμοποιούμενο χώρο.
7ον Για χορήγηση μαρμάρων μονού τάφου (1χ2 τ.μ.),εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες) Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για απόρους συμπολίτες
μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του
Δήμου(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).
Γ.

ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Πρόκειται για τα κοιμητήρια:
Κουταλά
Πηγών
Αρτεμισίας
Νέδουσας
Λαδά
Ελαιοχωρίου
Αλαγονίας
Καρβελίου
Μικρομάνης
Αιθαίας
Άμφειας(Γαρδικίου)
Άνθειας
Πολιανής
Αλωνίων
Άμμου
Ανεμόμυλου
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Αριοχωρίου
Ασπροπουλιάς
Αγίου Φλώρου
Αγρίλου
Βελανιδιάς
Βρομόβρυσης
Πηδήματος
Πλατέως
Σταματινού
1ον Για την πενταετή (5 έτη) ταφή
50 €
2ον Φόρος κατασκευής τάφου μονού (1χ2 τ.μ.) (από μαρμαράδες)
30 € (για μονίμους κατοίκους)
60 € (οι έχοντες καταγωγή, μη δημότες)
για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 15 € και 30 € ανά
τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της 5ετίας ανά έτος
80 €
4ον Εκταφές
5ον Φύλαξη οστών δέκα (10) €, για κάθε κιβώτιο ετησίως στο
οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου, θα είναι για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).
6ον Καταβολή ετησίως τέλους για
τους κατόχους οικογενειακών ή οιωνεί
οικογενειακών ταφών, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης
του χώρου :
20 € για μονό τάφο (1Χ2) προσαυξανόμενο κατά 10€ ανα τετραγ. μέτρο για
τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι κλπ για διαθέσιμο χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα
καταβάλλεται τέλος, ετησίως, για τον υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο χώρο.
7ον Για χορήγηση μαρμάρων για μονό τάφο (1χ2 τ.μ.) εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες). Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για
απόρους συμπολίτες μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες του Δήμου(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι εισπράξεις από τα κοιμητήρια θα διατίθενται αποκλειστικά για
την συντήρηση, τον ευπρεπισμό και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες,
τις απαραίτητες για την λειτουργία των.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
<<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ>>
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είμαστε κατά πάσης αυξήσεως γιατί πληρώνουν και κατά την ταφή,
πληρώνουν κάθε χρόνο, πληρώνουν οικογενειακούς τάφους κλπ. Και
εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ανταπόδοση εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Εδώ υπάρχει ένα νεκροταφείο της Καλαμάτας που είναι μνημείο πολιτιστικό και οι
θησαυροί αυτού του πολιτιστικού μνημείου βρίσκονται παντού και μάλιστα μέχρι και
σε ιδιωτικές αυλές. Εάν λοιπόν αυτό το θησαυρό τον πολιτιστικό ο οποίος υπάρχει ο
Δήμος θελήσει να τον εκμεταλλευτεί και για τα περισσότερα αυτά να γίνει μία
αναστήλωση, συνεπώς όχι μόνο πηγάζει δικαίωμα αυξήσεως, αλλά μειώσεως ύστερα
από τη συμπεριφορά, εντός εισαγωγικών, του Δήμου στον πολιτισμό που υπάρχει
μέσα στον μνημειακό πλούτο του νεκροταφείου.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε θέλω να μου πεις πως καθορίζονται και ποιος καθορίζει τα
δημοτικά νεκροταφεία; Γιατί εγώ γνωρίζω ότι στον πρώην Δήμο
Θουρίας, δημοτικό νεκροταφείο υπήρχε μόνο ένα, τα υπόλοιπα ήταν στις ενορίες.
Έχετε πάρει αποφάσεις από τις ενορίες ότι σας τα παραχωρούν; Λέει ένας νόμος ότι
όταν το νεκροταφείο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας, ανήκει στην
εκκλησία.
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Τη συντήρηση των νεκροταφείων ποιος την έχει;
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα νεκροταφείο στην Ελλάδα
που να μην είναι στον περιβάλλοντα χώρο στης εκκλησίας.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπάρχουν πολλά.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Και στα Λέικα στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας είναι αλλά δεν παύει
το κοιμητήριο να είναι του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα τα νεκροταφεία ανήκουν στους δήμους. Υπάρχει απόφαση αλλά
εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Επειδή δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση για
τα νεκροταφεία των Δήμων που εισήλθαν στο Δήμο της Καλαμάτας, δηλαδή Αρφαρών,
Θουρίας και Άριος, να βγάλουμε τον κανονισμό, θα αποσύρω το θέμα που αφορά τα
κοιμητήρια τα εκτός Καλαμάτας, να δούμε κι αυτό που λέτε εσείς και να το δούμε πάλι
από την αρχή.
Οπότε η εισήγησή μου σήμερα είναι για τα κοιμητήρια του τέως Δήμου Καλαμάτας,
του Καποδιστριακού Δήμου.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να προσθέσω ότι στην Καλαμάτα υπάρχει ο ναός του κοιμητηρίου και
υπάρχουν έσοδα. Που πάνε αυτά τα έσοδα και σε τι ποσό ανέρχονται;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να το ερευνήσω το συγκεκριμένο θέμα.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα ποιος πρέπει να εισπράττει τα έσοδα από τους ναούς
που είναι εντός των κοιμητηρίων. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θέλουμε
να δούμε κι αυτό το θέμα. Το έχω υπόψη μου.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μέχρι τώρα ποιοι τα εσόδευαν, και αν τα εσόδευε ο Δήμος τι έχει πάρει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι ο Δήμος δεν εσόδευε τίποτα. Ο ναός ήταν από τη Μητρόπολη.
Απλώς το θέμα το ερευνούμε. Εγώ τουλάχιστον τώρα, καινούργιος είμαι,
το ερευνώ.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να σας ανοίξουμε λοιπόν πηγές ότι μπορείτε και από κει να πάρετε
αρκετά χρήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Το είχαμε σκεφτεί.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Γιατί εκκλησιάζονται περί τις 5.000 άνθρωποι κάθε εβδομάδα. Είναι
τεράστιο το ποσό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Να απαντήσω στη δικιά σας τη δήλωση και να σας πω ότι ο Δήμος
Καλαμάτας την προηγούμενη τετραετία έκανε ένα σημαντικό έργο και τακτοποίησε τα
νεκροταφεία και το νεκροταφείο της Καλαμάτας. Δηλαδή όσοι περνάτε θα δείτε ότι
έκανε έναν αγώνα, μια προσπάθεια και αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συνεχίσουμε.
Προσωπικά θα δεσμευτώ και σαν Αντιδήμαρχος Οικονομικών ότι όλα αυτά τα χρήματα
που θα εισπράξουμε από τα νεκροταφεία θα γυρίσουν πίσω για τον ευπρεπισμό αυτών
των χώρων. Όπως και εσείς, όλοι μας έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία γι’ αυτούς τους
χώρους. Θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, δηλαδή όλα αυτά τα
χρήματα και παραπάνω χρήματα θα διαθέσουμε.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε όχι απλά ανταποδοτικά, πλουτίζετε ως Δήμος από τους
πεθαμένους να έχετε υπόψη σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είστε υπερβολικός.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να τα φέρετε εδώ πέρα, να κάνουμε μία άθροιση των εσόδων του
δημοτικού κοιμητηρίου σε συνδυασμό με αυτά τα οποία χαλάτε. Πόσο
είναι το προσωπικό; Μην κοιτάτε τους δύο υπαλλήλους που δουλεύουν εκεί. Τα έσοδα
είναι τεράστια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα σας δώσω αναλυτική αναφορά.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εμείς γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών ότι υπάρχουνε κόστη κρυφά,
για παράδειγμα όταν πεθαίνει κάποιος οικείος, αναλαμβάνει κάποια
γυναίκα εκεί στο νεκροταφείο να ανάβει το καντήλι.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου.
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Επειδή η φύλαξη, η λειτουργία όλη αυτή του δημοτικού κοιμητηρίου
είναι αρμοδιότητα του Δήμου και στο παρελθόν νομίζω ότι ο κ.
Δήμαρχος έχει πει ότι θα το φροντίσει το θέμα και θα το σταματήσει να μην υπάρχει
αυτό το πράγμα και επειδή αυτά τα τέλη είναι άδηλα, δεν είναι στα νόμιμα τέλη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι του Δήμου αυτά τα τέλη.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν είναι ου Δήμου τα τέλη αλλά όμως στο χώρο του Δήμου γίνονται
όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες είναι αδήλωτες.
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Να μην ανάβουν τα καντήλια;
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μήπως πρέπει ο Δήμος ο ίδιος στις προσφερόμενες υπηρεσίες, να
διενεργήσει αυτές τις υπηρεσίες ώστε τα λαϊκά στρώματα να μην
υποφέρουν τόσο πολύ, σε τόσο πολύ υψηλό κόστος, πέραν από τα δημοτικά τέλη και
στα κρυφά αυτά δημοτικά τέλη σε εισαγωγικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δω εγώ, θα το θέσω και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτά είναι ιδιωτική υπόθεση του καθενός. Ένας ο οποίος δεν πιστεύει,
δεν θα τον υποχρεώσετε να ανάβει το καντήλι. Αυτά είναι δικαιώματα
προσωπικά, προσωποπαγή, ελεύθερα, που μπορεί ο καθένας να αποφασίζει για τον
νεκρό τον οποίο έχει εάν θα ανάψει το καντήλι ή όχι. Δεν μπορεί λοιπόν καμία
Δημοτική Αρχή, ούτε δικαίωμα έχει να το ανάβει, ούτε δικαίωμα να το φυλάσσει. Σε
καθεστώς ελευθερίας ζούμε, είναι ελεύθεροι οι πολίτες να ασκούν εκείνο το οποίο
θέλουν για να αποδίδουν τιμές στον νεκρό. Ούτε εσείς ούτε εγώ δεν μπορούμε να
υποχρεώσουμε τον καθένα αν θα ανάβει ή θα σβήνει το καντήλι. Αυτά δεν είναι
δημοτικά τέλη. Είναι ορισμένοι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί και
αποκομίζουν ένα κέρδος. Συνεπώς να μην βάλομε κατά ανθρώπων οι οποίοι βγάζουν
δύο δραχμές εκεί.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μάθημα δημοκρατίας και ελευθερίας; Με συγχωρείς πολύ κε
Μπρεδήμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα απ’ όλα εμείς είμαστε Οικονομική Επιτροπή. Αυτά πρέπει να τα
συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να τα κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ είπα ότι γίνονται
άδηλα, δεν είναι απλές γυναίκες, είναι εργολάβοι, που αναλαμβάνουν
εργολαβικά όλα αυτά τα πράγματα.
Λέμε εάν υπάρχει μαύρη εργασία στο νεκροταφείο, να γίνει μια διατίμηση δημοτικών
υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να σβήνουμε τα καντήλια, είναι στη
φαντασία του κ. Μπρεδήμα.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μα τι λέτε; Δεν το κατέχετε το θέμα. Στη φαντασία σας τα έχετε
αυτά.
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Θέλει μια γυναίκα να ανάψει το καντηλάκι. Μπορούμε …..
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Πληρώνει 30 ευρώ τον μήνα. Εμείς να πούμε σαν Δήμος λοιπόν αν
θέλεις να ανάβεις το καντηλάκι μια φορά το Σάββατο να πληρώνεις
πέντε ευρώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι δυνατόν τώρα να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία τώρα;
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εγώ βάζω μια γυναίκα να ανάβει το καντήλι. Θα μου απαγορεύσετε
εσείς αυτό το δικαίωμα; Δεν το ξέρετε το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ψηφίζουμε μόνο για τα κοιμητήρια του πρώην Καποδιστριακού
Δήμου Καλαμάτας.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αποσύρουμε το θέμα των πρώην Δήμων και θα ήθελα όταν θα έλθει το
θέμα αυτό να υπάρχει και εισήγηση από τα τοπικά συμβούλια.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Προσθέτω κε Πρόεδρε για τα χρήματα, το οποίο είναι μεγάλο θέμα
των εσόδων του ναού τουι νεκροταφείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το έχω υπόψη μου, πρέπει να δούμε που ανήκει ο ναός.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Που ανήκει ο ναός και που πρέπει να πηγαίνουν. Αν πρέπει λοιπόν να
πηγαίνουνε στο Δήμο έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Δήμος αποκτά ένα
μεγάλο έσοδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο επόμενο θα έρθει με εισήγηση των Τοπικών Συμβουλίων.
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τα νεκροταφεία Θουρίας, Άριος και Αρφαρών δεν υπήρχε τέλος στα
νεκροταφεία εκτός στη Μικρομάνη εάν θυμάμαι καλά. Καλό θα είναι
αφού ξεκινάει για πρώτη φορά, να υπάρχει και εισήγηση από τις τοπικές κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το πράξουμε.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Η άποψη η διαφορετική
είναι ότι πολλές τοπικές κοινότητες είναι αρχή ενός ανδρός, χωρίς
συμβούλιο. Ο ένας θα αποφασίσει να βάλει ή να μη βάλει τέλος; Άρα λοιπόν πιστεύω
να μην τους βάλουμε σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί η εισήγηση θα είναι αρνητική απ’
όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με
αρνητική ψήφο των κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η δική μας η πρόταση είναι αυξήσεις μόνο στους οικογενειακούς τάφους.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την καταψήφιση της πρότασης από τους κ.κ.
Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα, κατά πλειοψηφία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των δημοτικών
τελών των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων & Δημοτικής
Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, ως εξής:
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ΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)

1ον Για την τριετή (3) ταφή σε απλό τάφο και την ταφή σε οικογενειακούς
τάφους
 Α΄ Ζώνη - 387 €
 Β΄ Ζώνη - 277 €
 Γ΄ Ζώνη - 111 €
2ον Φόρος κατασκευής μονού τάφου (1Χ2) (από μαρμαράδες)
 Α΄ Ζώνη - 111 €
 Β΄ Ζώνη - 83 €
 Γ΄ Ζώνη - 56 €
για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 55,5 €, 41,5€
και 28 € ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της τριετίας για το πρώτο εξάμηνο
 Α΄ Ζώνη - 225 €
 Β΄ Ζώνη - 169 €
 Γ΄ Ζώνη - 84 €
Για το Β’ εξάμηνο παράτασης, η προσαύξηση θα είναι 10% επί του ποσού του Α΄
εξαμήνου και για κάθε επιπλέον εξάμηνο, η προσαύξηση θα είναι κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη της προσαύξησης του προηγούμενου
εξαμήνου και θα επιβάλλεται επί του διαμορφωμένου ποσού του προηγούμενου
εξαμήνου.
4ον Εκταφές
 Α΄ Ζώνη - 111 €
 Β΄ Ζώνη - 83 €
 Γ΄ Ζώνη - 56 €
5ον Φύλαξη οστών, τριάντα ευρώ (30 €), για κάθε κιβώτιο ετησίως στο
οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι, για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).
Για την χρήση των οστεοθηκών η χρέωση για 5 έτη παραμένει όπως έχει
διαμορφωθεί (με την 337 Α.Δ.Σ.,30-07-2009) στα 250 ευρώ.
6ον Καταβολή ετησίως τέλους για τους κατόχους μονού οικογενειακού τάφου, πέραν
της τριετίας, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης του
χώρου, για τις τρεις ζώνες του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας κατά
περίπτωση:
 Α΄ Ζώνη - 50 €
 Β΄ Ζώνη - 40 €
 Γ΄ Ζώνη - 30 €
Για τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας. το τέλος προσαυξάνεται κατά 25€, 20€ και
15 € αντιστοίχως ανά τετραγωνικό μέτρο.
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι, για χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα καταβάλλεται τέλος,
ετησίως, αναλογικά ανά ζώνη, για τον υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο χώρο.
7ον

Για χορήγηση μαρμάρων μονού τάφου (1χ2 τ.μ.),εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες). Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
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8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για απόρους συμπολίτες
μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).
Β.

ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Πρόκειται για τα κοιμητήρια:
Γιαννιτσανίκων
Παναγίτσας
Βέργας
Μ. Μαντίνειας
Ασπροχώματος
Καλαμίου
Αντικαλάμου
Σπερχογίας
Λεΐκων

1ον Για την πενταετή ταφή (5 έτη) σε μονό, οικογενειακό ή οιωνεί οικογενειακό τάφο
100 €
2ον Φόρος κατασκευής μονού τάφου (1χ2 τ.μ.) (από μαρμαράδες)
53 € (οι μόνιμοι δημότες κάτοικοι)
106 € (οι έχοντες καταγωγή, μη δημότες)
για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 26,5 € και 53 €
ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της 5ετίας για κάθε έτος
106 € για όλους
4ον Εκταφές
30 €
5ον

Φύλαξη οστών, είκοσι ευρώ (20 €), για κάθε κιβώτιο
οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι, για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).

ετησίως

στο

6ον Καταβολή ετησίως τέλους για
τους κατόχους οικογενειακών ή οιωνεί
οικογενειακών τάφων, πέραν της πενταετίας, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας,
ύδρευσης και συντήρησης του χώρου, για παραπάνω Κοιμητήρια:
31 € για μονό τάφο (1Χ2) προσαυξανόμενο κατά 15 € ανά τετραγ. μέτρο
για τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας .
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι κλπ, για διαθέσιμο χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα
καταβάλλεται τέλος, ετησίως, αναλογικά ανά ζώνη, για τον υπόλοιπο
χρησιμοποιούμενο χώρο.
7ον Για χορήγηση μαρμάρων μονού τάφου (1χ2 τ.μ.),εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες) Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
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8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για απόρους συμπολίτες
μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του
Δήμου(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).
Γ.

ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Πρόκειται για τα κοιμητήρια:
Κουταλά
Πηγών
Αρτεμισίας
Νέδουσας
Λαδά
Ελαιοχωρίου
Αλαγονίας
Καρβελίου

1ον Για την πενταετή (5 έτη) ταφή
50 €
2ον Φόρος κατασκευής τάφου μονού (1χ2 τ.μ.) (από μαρμαράδες)
31 € (για μονίμους κατοίκους)
61
€ (οι έχοντες καταγωγή, μη δημότες)
για τάφο μεγαλύτερης επιφάνειας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 15 € και 30 € ανά
τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα.
3ον Παράταση πέραν της 5ετίας ανά έτος
80 €
4ον Εκταφές
5ον Φύλαξη οστών δέκα (10) €, για κάθε κιβώτιο ετησίως στο οστεοφυλάκιο.
Οι διαστάσεις του κιβωτίου, θα είναι για το μονό 48χ23χ23
και το διπλό 52χ33χ23 και ανοξείδωτης κατασκευής (inox).
6ον Καταβολή ετησίως τέλους για
τους κατόχους οικογενειακών ή οιωνεί
οικογενειακών ταφών, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας, ύδρευσης και συντήρησης
του χώρου :
20 € για μονό τάφο (1Χ2) προσαυξανόμενο κατά 10€ ανα τετραγ. μέτρο για
τάφους μεγαλύτερης επιφάνειας
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημοσία δαπάνη, οι Μητροπολίτες,
Νομάρχες, Δήμαρχοι κλπ για διαθέσιμο χώρο 1χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα
καταβάλλεται τέλος, ετησίως, για τον υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο χώρο.
7ον Για χορήγηση μαρμάρων για μονό τάφο (1χ2 τ.μ.) εκατόν έξη ευρώ (106 €) (σε
μαρμαράδες). Για τάφους επιφάνειας μεγαλύτερης των 2 τ.μ. το τέλος αυξάνεται
αναλογικά.
8ον Απαλλαγή καταβολής των δαπανών ταφής και εκταφής για
απόρους συμπολίτες μας, όπως αυτοί θα προσδιορίζονται από τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες του Δήμου(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι εισπράξεις από τα κοιμητήρια θα διατίθενται αποκλειστικά για
την συντήρηση, τον ευπρεπισμό και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες,
τις απαραίτητες για την λειτουργία των.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Μπούχαλης

1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Μπρεδήμας Θεόδωρος
4. Πολίτης Δημήτριος
5. Στασινόπουλος Στυλιανός
6. Φαββατάς Δημήτριος
7. Φωτέας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 8 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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