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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  23 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 027 / 2017 
 
  ΘΕΜΑ: «Έγκριση για κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση πίστωσης»  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Ιανουαρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1378/19-01-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρείς(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 4  
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5  
6 Καρράς Ευστράτιος 6  
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Αβραµίδης Μωϋσής 24  
25 Λαδάς Παράσχος 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Ράπτου Ολγα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006(Κ∆Κ) στις ∆ηµοτικές και Κοινοτικές αρχές ανήκει «Η 
µέριµνα για τη στήριξη των άστεγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την παραχώρηση 
δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών 
διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης κατά 
τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα». 
Στο άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06 αναφέρεται ότι το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή 
του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής 
ανάγκης στους οικονοµικά αδύνατους κατοίκους και πολυτέκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, 
κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται 
χρηµατικά βοηθήµατα.  
Επίσης, στο άρθρο 26 παρ. 11 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17.5/15-6-1959, προβλέπεται η 
διαδικασία έκδοσης ενταλµάτων για την πληρωµή εξόδων κηδείας απόρων. 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ∆ήµος οφείλει να µεριµνά για τους άστεγους και άπορους 
πολίτες ώστε να εξασφαλίζει τα πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, µέρος 
της οποίας αποτελεί και η κήδευσή τους, σύµφωνα µε τα θρησκευτικά και κοινωνικά επικρατούντα 
ήθη. 
 
Όπως διαπιστώνεται µε το υπ’ αριθ. 5788843 απόσπασµα από το βιβλίο συµβάντων του 
Αστυνοµικού τµήµατος Αµπελοκήπων στις 17-1-2017 ανευρεθεί νεκρή η Κ.Χ. (πλήρη στοιχεία 
υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο αλλά δε δηµοσιοπούνται για λόγους προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων) σε προχωρηµένη σήψη εντός της οικείας της. Η θανούσα ήταν κάτοικος και δηµότης 
του ∆ήµου επί της οδού Πατρόκλου 11. Ήταν άπορη και σιτίζονταν από το συσσίτιο της Αγ. 
Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Ήταν ανύπαντρη και χωρίς τέκνα και όπως προκύπτει από σχετική 
έρευνα του κοινωνικού λειτουργού κ. Χατζάρα Νικόλαου οι µοναδικοί συγγενείς της (δύο αδέρφια) 
δεν επιθυµούν καµία ανάµειξη καθώς διαµένουν σε άλλη πόλη, αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα υγείας και αδυνατούν να καλύψουν ακόµα και τις ίδιες τους ανάγκες. 
 
  
Για το λόγο αυτό οφείλει ο ∆ήµος να µεριµνήσει για την ταφή της θανούσας και να καλύψει τα 
έξοδα κηδείας που ανέρχονται συνολικά σε 800€ και θα καταβληθούν στο γραφείο κηδειών 
«Κύρκος Α.-Σιµωνίδης ∆. Ο.Ε.», Βενιζέλου 44 Αµπελόκηποι και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6733 
προϋπολογισµού έτους 2017 (υπ’ αρ. 182/2017 πρόταση ανάληψης δαπάνης). 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την κάλυψη εξόδων κηδείας (συνολικό ποσό 800€) και 
να ψηφίσει την αντίστοιχη πίστωση ποσού. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
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                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την κάλυψη εξόδων κηδείας (συνολικό ποσό 800€) και  ψηφίζει την αντίστοιχη πίστωση 
ποσού. 

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 027 / 2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
 
           Αµπελόκηποι  24 - 01 - 2017 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος  
   
 
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


