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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   152/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Απριλίου 2013, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

18η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 22804/26-4-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

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

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 7) Φαββατάς 

Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

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 : 

Μείωση τελών κοιμητηρίων. 

 
Η από 22/4/2013 γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου που 
ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση του θέματος, έχει ως εξής: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

            
Αφού λάβαμε υπόψη μας  :  
 

1) Αρθρο 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) Αρθρο 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 Υπουργού Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιμητηρίων». 
9) Αρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα. 
10) Ν 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » 
11) Το άρθρο 5 της ΑΔΣ 53/2011 για τα τέλη του Κεντρικού Κοιμητηρίου 

Καλαμάτας (Μητρόπολη) «Φύλαξη οστών τριάντα ευρώ (30 €) για κάθε 
κιβώτιο ετησίως στο οστεοφυλάκειο» 

           12) Το άρθρο 6 της  ΑΔΣ 53/2011 για τα τέλη του Κεντρικού Κοιμητηρίου 
Καλαμάτας (Μητρόπολη) «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 κατά περίπτωση : 
Α ΖΩΝΗ – 50 € 
Β ΖΩΝΗ – 40 € 
Γ ΖΩΝΗ – 30 € 
Για τάφους μεγαλύτερης  επιφάνειας,  το τέλος προσαυξάνεται κατά 25, 20 
και 15 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Εξαιρούνται των παραπάνω οι ταφέντες δημόσια δαπάνη, οι Μητροπολίτες, 
Νομάρχες, Δήμαρχοι γιαι χώρο 1Χ2 μέτρα. Πέραν αυτού θα καταβάλλεται 
τέλος, ετησίως, αναλογικά ανα ζώνη, για τον υπόλοιπο χρησιμοποιούμενο 
χώρο. 

           13) Τις αιτήσεις δημοτών για περιορισμό των αυξήσεων με συγκεκριμένη 
αιτιολογία..  
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                                                             Eισηγούμεθα 
Την μείωση των τελών οστεοφυλακίου και του ετήσιου τέλους οικογενειακών τάφων 
ως ακολούθως : 
 
1. Για την φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο είκοσι ευρώ (20 €) για κάθε κιβώτιο 
ετησίως . 
Οι διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι,  το μονό 48Χ23Χ23 και το διπλό 52Χ33Χ23 και 
ανοξείδωτης κατασκευής (inox). 
 
2. Τον καθορισμό ετήσιου τέλους για τους κατόχους οικογενειακών τάφων, οι οποίοι 
εξαιρούνται σε περίπτωση ταφής για μια τριετία, ως τέλη φύλαξης, καθαριότητας, 
ύδρευσης και συντήρησης του χώρου, για τις τρεις ζώνες του Κεντρικού Κοιμητηρίου 
και μέχρι του εμβαδού των 9 τ.μ ως εξής : 
Α ΖΩΝΗ – 90 € 
Β ΖΩΝΗ – 70 € 
Γ ΖΩΝΗ – 50 € 
Για τάφους μεγαλύτερης  επιφάνειας των 9 τ.μ και ανεξάρτητα από τη θέση ζώνης του 
οικογενειακού τάφου,  το τέλος θα προσαυξάνεται κατά 5 Ευρώ αντίστοιχα ανά 
τετραγωνικό μέτρο. 
Ο υπόχρεος οικογενειακού τάφου, έχει την δυνατότητα εξόφλησης του ετήσιου τέλους 
έως το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει 
προσαύξηση 1%  στη  τιμή ζώνης ανά μήνα. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

''με εντολή'' 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

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

 
Δεν ξέρω εάν το έχετε διαβάσει, το γνωρίζετε και εσείς, προφανώς έχετε 
δεχτεί αιτήματα από πολλούς συνδημότες μας, οι οποίοι παραπονούνταν 

κυρίως για τα τέλη των οικογενειακών ταφών τα οποία έχουν επιβληθεί με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου το 2011, όπου όντως ήταν αρκετά υψηλά και 
υπολογίζονταν με βάση το τετραγωνικό πάνω από το μονό τάφο. Επικοινωνήσαμε με 
κοιμητήρια άλλων δήμων και τα προσαρμόσαμε στο ύψος του κοιμητηρίου των 
Αθηνών, από κει δηλαδή περίπου, στο ίδιο επίπεδο. Εκεί έχουν δύο ζώνες, εμείς έχουμε 
τρεις ζώνες.  

Έτσι λοιπόν στη νέα μας πρόταση προτείνουμε: 
 Να πληρώνουν ετήσιο τέλος στη πρώτη ζώνη 90 ευρώ, στη δεύτερη ζώνη 70 ευρώ, 

στη τρίτη ζώνη 50 ευρώ μέχρι και τον τριπλό οικογενειακό τάφο ανεξάρτητα εάν 
είναι μονός, διπλός, τριπλός και για κάθε επιπλέον τετραγωνικό από τον τριπλό και 
πάνω, από τα εννέα (9) τετραγωνικά και πάνω γιατί υπάρχουν κάποιοι οικογενειακοί 
τάφοι στο κοιμητήριο οι οποίοι είναι 40, 50, 60 τετραγωνικά, είναι λίγοι βέβαια, είναι 
πάρα πολύ λίγοι, σ’ αυτούς θεωρήσαμε ότι είναι σωστό και επιβάλαμε 5 ευρώ ανά 
τετραγωνικό πάνω από τον τριπλό επαναλαμβάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Καθώς επίσης για τη φύλαξη των οστών στα οστεοφυλάκια, που αυτό είναι ένα 
τέλος μόνιμο και ήταν 30 ευρώ, το μειώσαμε στα 20 ευρώ, στις διαστάσεις που 
αναφέρονται. Αν είναι παραπάνω απ’ αυτή τη διάσταση, θα είναι 30 ευρώ.  

 Και καθώς επίσης ότι θα μπαίνει κάποια προσαύξηση μετά το τέλος του 
Φεβρουαρίου, όταν δεν εξοφλούνται τα τέλη που προβλέπονται για τους 
οικογενειακούς τάφους.  

 
Κε Πρόεδρε πράγματι τα τέλη και στους οικογενειακούς τάφους και 
στα οστεοφυλάκια του κοιμητηρίου, ήταν αυξημένα. Και ήταν 

αυξημένα σε μεγάλο βαθμό και προκλήθηκαν όπως ξέρετε και εσείς και παράπονα και 
εντάσεις. Και κυρίως εμείς λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά και κυρίως στο 
καθορισμό του ετησίου τέλους θα πρέπει να εξαιρεθούν οι άποροι, να μην πληρώνουν. 
Επίσης εκεί που λέτε εσείς 50, εμείς αντιπροτείνουμε 40, στη β’ ζώνη των 40 
προτείνουμε 30 και στη ζώνη των 30, την τρίτη, προτείνουμε 20 διότι οι καιροί είναι 
δύσκολοι και ο κόσμος μετά βίας. Και όπως ξέρετε εδώ επικρατεί το συναίσθημα και 
δεν θέλει τους ανθρώπους του, νοιώθει ότι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ αυτών και 
κατανοούμε όλοι ότι υπάρχουν προβλήματα. Μάλιστα τώρα τελευταία είχα και κάτι από 
την Αθήνα μια κυρία, νομίζω φαρμακοποιός, κάτι άλλοι, οι οποίοι είχανε τεράστια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ γι’ αυτό το θέμα μη το θέτετε… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Καλά, όχι απλώς… 

 
Όχι, δεν το λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχω δεχτεί επίθεση από την 
κυρία τη συγκεκριμένη άδικη και υπάρχει… Έχει πρόβλημα η 

συγκεκριμένη. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Καλώς, καλώς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε να σας ενημερώσω… 

 
Όχι, όχι, δεν θέλω. 

Εν πάση περιπτώσει ζητάμε την περαιτέρω μείωση δια τους λόγους 
που είπα στους οικονομικούς και την εξαίρεση των απόρων. Το ένα είναι αυτό. 

Το δεύτερο θέμα που θα πρέπει με την ευκαιρία αυτή να σας υπενθυμίσουμε και 
πρέπει να το μεταφέρετε στο Δήμαρχο, είναι η απαράδεκτη κατάσταση σε ότι αφορά 
την αξιοποίηση που έχουμε ζητήσει από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ, του 
μνημειακού πλούτου. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται μνημεία 
μεγάλης αρχιτεκτονικής αξίας τα οποία έχουν αποτυπωθεί και τα οποία έχουν 
κυκλοφορήσει και σε μια έκθεση μάλιστα του μακαρίτη του αρχιτέκτονα του 
Ιωάννου…, θα θυμηθώ το επώνυμο, ο οποίος έχει κάνει και ειδική μελέτη, υπήρχε και 
ένας οικογενειακός τάφος της οικογενείας του μπροστά και έχει γίνει και μια ειδική 
μελέτη σχετικά με τα μνημεία μέσα. Εδώ υπάρχουν σπαράγματα τα οποία έχουν 
καταληφθεί από το ’86 με εξαίρεση τρία μνημεία τα οποία με δαπάνες των ιδίων όπως 
ήτανε η Κωστοπούλου, όπως ήτανε ορισμένα άλλα, μόνο 4 – 5 απ’ αυτά έχουν 
κατασκευαστεί. Ακόμα και μνημεία ευεργετών ευρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. 
Εκείνο δε το οποίο υπήρχε, το μεγάλο το οποίο είχε επαινεθεί και δημόσια, ο ¨Οίκος 
Εφεσίου¨, που ήτανε ένα από τα μεγαλύτερα και τα καλλίτερα μνημεία, εκεί 
ευρίσκονται ακόμα πεταμένα και βέβαια ορισμένα υπάρχουν και σε αυλές 
καλαματιανές. Υπάρχουν εκεί άλλα τα οποία έχουν εγκαταλειφτεί πλέον. Επανερχόμεθα 
λοιπόν στο αίτημα της αξιοποίησης του μνημειακού πλούτου.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Το τρίτο είναι το θέμα του νεκροταφείου. Εδώ και είχαν γίνει τεράστιες από τον πρώην 
Δήμαρχο από τον κ. Κουτσούλη και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας τον κ. 
Λαμπρόπουλο και το θέμα είχε προωθηθεί και αυτό το θέμα εκκρεμεί.  

Συνεπώς επαναφέρουμε να σας θέτουμε υπόψη και εσείς θέστε τα στο Δήμαρχο, το 
δεύτερο και το τρίτο θέμα και του μνημειακού πλούτου για το οποίο έχουμε πάρει 
άπειρες υποσχέσεις αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και για το θέμα του νεκροταφείου. Και 
εις ότι αφορά το πρώτο, διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για την περαιτέρω μείωση.  

 
Θα σας απαντήσω ενημερωτικά σχετικά για το τελευταίο, για το 
νεκροταφείο. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το κτηματολόγιο και πρέπει 

σ’ αυτή την περίπτωση να υπάρξει δικαστική απόφαση στην ανταλλαγή που κάνουμε 
με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Εκεί ακριβώς έχει κολλήσει. Εκεί όπως ξέρετε οι 
διαδικασίες οι νομικές είναι κάπως χρονοβόρες.  

Στο δεύτερο θέμα που αφορά το μνημειακό πλούτο, έχει γίνει μια ανάθεση σε 
αρχιτέκτονα να κάνει τη μελέτη. Είναι όντως ένα σημαντικό θέμα και είναι αρκετά 
δύσκολο γιατί απαιτούνται και χρήματα αρκετά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εντάξτε το σε ένα πρόγραμμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει βρεθεί όμως κάποιο πρόγραμμα για να ενταχθεί. 

 
Στην UNESCO υπάρχουν σχετικά προγράμματα και μπορείτε να το 
εντάξετε αυτό. 

 
Εάν έχετε κάτι υπόψη σας, μπορείτε να μας το υποδείξετε και να 
προχωρήσουμε τη διαδικασία. 

Τώρα όσον αφορά για το θέμα των απόρων. Εδώ επειδή το έχω αντιμετωπίσει, είναι 
αλήθεια ότι… Αναφερόμαστε στους οικογενειακούς τάφους. Βέβαια το ότι είναι 
οικογενειακοί δεν σημαίνει απαραίτητα αυτή τη στιγμή αυτοί που τους κατέχουν ότι 
είναι και εύποροι. Κάποτε ήταν εύποροι οι άνθρωποι γι’ αυτό και άλλωστε και 
προτείναμε αυτή τη μείωση των τελών. Βέβαια είναι οξύμωρο πολλές φορές, έχει 
τύχει, να έρχεται και να ζητεί ταφή σε οικογενειακό τάφο άπορος. Όταν είναι άπορος 
δεν μπορεί να κατέχει ούτε τον οικογενειακό τάφο. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Μπορεί. Γιατί δεν μπορεί κε Πρόεδρε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπορούσε να τον εκχωρήσει.  

 
Μπορεί. Γιατί; Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν. Αυτό το 
διδάσκεστε όταν πηγαίνετε πολλές φορές .… (δεν ακούγεται). 

 
Θέλω να πω με αυτό ότι στον άπορο προβλέπεται να γίνεται η ταφή 
χωρίς να πληρώνει.  

 
Ξέρετε ότι υπήρχε άπορος εξαγωγέας στην Καλαμάτα ο οποίος έμενε 
στο REX και έτρωγε μόνο παξιμάδια και τον φιλοξενούσε το REX; 

 
Μας τόχετε ξαναπεί και το ξέρω. Μας έχετε πει και το όνομα.  
Είναι ένα θέμα αυτό λεπτό.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Γυφτάκης το επώνυμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λεπτό το θέμα, το αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία. 

 
Ιωάννης Σαμορτζής αυτός που είχε κάνει τη μελέτη, μια 
περισπούδαστη μελέτη για το νεκροταφείο της Καλαμάτας. Έχει 

μετρήσει όλα τα μνημεία, τον θυμάμαι, με τη μεζούρα του. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το έχετε δημοσιεύσει στην εφημερίδα. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Φαββατά θέλετε κάτι να προσθέσετε; 

 
Κε Πρόεδρε ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν γιατί κάναμε σύγκριση 
με το νεκροταφείο της Αθήνας που ξέρουμε όλοι ότι είναι πανάκριβο 

ενώ μπορούσαμε, τόση Περιφέρεια Πελοποννήσου, να πάρουμε ένα κοιμητήριο από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με άλλα κοιμητήρια μιλήσαμε.  

 
Τέλος πάντων. 
Από κει και μετά όσον αφορά, με την αφορμή του θέματος, είχαμε 

πάρει απόφαση για να καταβάλλονται στα κοιμητήρια τέλη. Έχω κάνει μια ερώτηση 
βέβαια από 12/3, δεν έχω πάρει καμία απάντηση εάν έχουν καταβληθεί. Θα ήθελα σ’ 
αυτό το σημείο μαζί με τη μείωση που κάνουμε στα κοιμητήρια, στους οικογενειακούς 
τάφους, να πω το εξής, ότι στα κοιμητήρια στους πρώην Δήμους, ο Δήμος Καλαμάτας 
δεν προσφέρει καμία ανταπόδοση, όμως έχει υποβάλει τέλη. Τα τέλη αυτά είναι 
ανταποδοτικά. Και με αφορμή του θέματος αυτού ζητάω πάλι από την Επιτροπή μας 
να μην καταβάλλονται τέλη στα κοιμητήρια… 

 
Τέλη ταφής εννοείτε; Μα σε δημοτικό χώρο γίνεται η ταφή. Να μην 
πληρώνονται τέλη ταφής; 

 
Νομίζω ο νόμος έχει, ¨κάτω των τόσο…¨ Υπάρχει κάποιο να το δείτε. 
Κάτω από ένα από ένα ορισμένο αριθμό κατοίκων να μην… δεν 

θεωρούνται δημοτικά αλλά ενοριακά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά τους δήμους. 

 
Κε Πρόεδρε όσα κοιμητήρια είναι στο περιβάλλον χώρο της εκκλησίας 
και δεν είναι δημοτικά, είναι ενοριακά. Από κει και πέρα ο Δήμος 

Καλαμάτας δεν προσφέρει καμία μα καμία ανταπόδοση στα κοιμητήρια αυτά τα 
συγκεκριμένα. Παρόλο που σας έχω κάνει αίτηση από τις 12/3… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δημοτικά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όσα είναι στον περιβάλλον χώρο… 

 
Το θέμα το έχουμε συζητήσει και με τον Μητροπολίτη, είναι δημοτικά. Ο 
¨Καλλικράτης¨ ο νόμος προβλέπει… 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Τέλος πάντων. Επειδή αυτά είναι ανταποδοτικά όμως, πρέπει ο Δήμος 
αφού δεν προσφέρει καμία ανταπόδοση… 
 
Αυτή τη στιγμή στην ουσία στις τοπικές κοινότητες πληρώνουν μόνο το 
τέλος ταφής. Η ταφή γίνεται σε δημοτικό χώρο. Γι’ αυτό το τέλος λοιπόν 

είμαστε υποχρεωμένοι να το εισπράττομε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Η απόφαση δεν λέει μόνο για το τέλος ταφής. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πληρώνουν τίποτε άλλο όμως αυτή τη στιγμή.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν ισχύει η απόφαση που έχουμε πάρει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ισχύει αλλά δεν πληρώνει κανείς. 

 
Ωραία, εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μου απαντήσετε σ’ αυτή 
την ερώτηση που έχω κάνει από τον τρίτο μήνα. 
 
Αυτή τη στιγμή σας ενημερώνω και τώρα, πληρώνουν μόνο τέλος 
ταφής, τίποτε άλλο. 
 
Ωραία, θα ήθελα να μου απαντήσετε για να δούμε ποιοι πληρώνουν και 
ποιοι δεν πληρώνουν. 
 
Έχω την κατάσταση, μπορείτε να τα δείτε.  
Οπότε ψηφίζετε την πρότασή σας προφανώς. Εμείς ως η εισήγηση. 

Συνεπώς λευκό ή κατά; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κατά της προτάσεώς σας και υπέρ της περαιτέρω μειώσεως. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. 
Μπρεδήμα και Φαββατά, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
53/2011 προηγούμενης απόφασης αυτού  με την μείωση του ετήσιου τέλους 
οικογενειακών τάφων και των τελών φύλαξης οστών του κεντρικού 
κοιμητηρίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την από 22/4/2013 εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου, 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 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Μαΐου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


