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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  05- 02 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :032/2018       
 
 ΘΕΜΑ: «Έγκριση για κάλυψη δαπάνης ταφής άπορου πολίτη»  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Φεβρουαρίου 

έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2311/01-02-2018 

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 δέκα εννιά(19) και απόντες δέκα τέσσερις(14) οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Μαυρίδου Αναστασία 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Αποστολίδου Μαρία 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Μεζίκης Βασίλειος 
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Κεσόγλου Παύλος 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
12 Καρράς Ευστράτιος 12 Αβραµίδης Μωυσής 
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13 Λαδάς Παράσχος 
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Αθανασιάδης Ιωάννης 16  
17 Νοτάκης Ιωάννης 17  
18 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε 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.  
 
Στο άρθρο 26 παρ. 11 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17.5/15-6-1959, προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης 
ενταλµάτων για την πληρωµή εξόδων κηδείας απόρων. 
 
Τέλος, στο άρθρο 78 του Ν. 4483/2017 προβλέπεται ότι: «Οι δαπάνες για ταφή και ανακοµιδή των 
οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονοµική αδυναµία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα 
ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής µπορούν να καλυφθούν από το δήµο ή, σε 
περίπτωση µη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήµου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών 
ορίων των οποίων πραγµατοποιείται η ταφή ή ανακοµιδή, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου 
δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί 
αδυναµίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται 
οικείοι του θανόντος που µπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.» 
 
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. 
 
Στις 29-1-2018 ανευρεθεί νεκρή η Τ.∆. (πλήρη στοιχεία υπάρχουν στον υπηρεσιακό φάκελο αλλά δε 
δηµοσιοπούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων) εντός της οικείας της. Η θανούσα 
ήταν άπορη και  κάτοικος του ∆ήµου και διέµενε σε εγκαταλειµµένο παράπηγµα της περιοχής Αγίου 
Νεκταρίου ∆ενδροποτάµου. Συνηµµένα υποβάλλεται κοινωνική έκθεση της κοινωνικής λειτουργού κ. 
Τσολάκη Πολύµνιας.  
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Για το λόγο αυτό οφείλει ο ∆ήµος να µεριµνήσει για την ταφή της θανούσας και να καλύψει τα έξοδα 
κηδείας που ανέρχονται συνολικά σε 400€ και θα καταβληθούν στη ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία Τελετών 
Νεάπολης και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.611701 προϋπολογισµού έτους 2018 (υπ’ αρ. 131 πρόταση 
ανάληψης δαπάνης). 
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ταφής της άπορης Τ.∆. (συνολικό 
ποσό 400€) και να ψηφίσει την αντίστοιχη πίστωση ποσού. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης ταφής της άπορης Τ.∆. (συνολικό ποσό 400€) και ψηφίζει την 
αντίστοιχη πίστωση ποσού. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 032/2018 

 
Ο Πρόεδρος 

Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  06 - 02 - 2018 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 

 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 
 
 
 
 
 


