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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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

                                      

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                        Αμπελόκηποι, 22-1-2020                     
ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Πληροφορίες: Αικ. Πασχαλίδου         

  Tηλ. : 2310 729275 

FAX  : 2310 729272 
  E- mail : a.paschalidou@ampelokipi-menemeni.gr        

TITΛΟΣ: Δαπάνη για ταφή και ανακομιδή οστών 
προσώπων σε οικονομική αδυναμία 
Κ.Α.:15.6117.01 
ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠΟΛ.: 5.702,40€  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

CPV :  98371200-6 (Υπηρεσίες ταφής νεκρών) 

  

 
Δαπάνη για ταφή ατόμων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία  

 
 

Στο άρθρο 26 παρ. 11 του Βασιλικού Διατάγματος 17.5/15-6-1959, προβλέπεται η διαδικασία 

έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων. 

 

Επίσης 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 Δήμος 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. 

  

Για το λόγο αυτό οφείλει ο Δήμος να μεριμνήσει για ανάθεση της διαδικασίας ταφής και ανακομιδής 

οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία. 

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2021, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 6.500,00€ στον                     

Κ.Α. 15.6117.01 με τίτλο : «Δαπάνη ταφής απόρων πολιτών». 

 

Η δαπάνη θα γίνει από ίδιους πόρους. 

 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 

το Ν.4412/2016.  
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ταφής και στη δαπάνη θα 

συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα έξοδα του γραφείου τελετών και οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη 

κοιμητηρίου. 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΡΟ 
ΦΠΑ) 460,00 460,00 6 2.760,00 

ΦΠΑ 24% 110,40 110,40 6    662,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 570,40 570,40 6 3.422,40 

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
(Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) 380,00 380,00 6 2.280,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 950,40 950,40 6 5.702,40 

 

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 1774/29-1-2021 έγγραφο του Προέδρου του Ειδικού Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ευόσμου Δυτ. Κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης, σε 
περιπτώσεις ταφής απόρων πολιτών, δεν υφίσταται δαπάνη για την εκκλησία. 

 

 

Οι διαδικασίες ταφής θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι εργασίες 

που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο, δεδομένου ότι δεν 

είναι δυνατό να προβλεφθούν από πριν τα περιστατικά που θα παρουσιαστούν. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στο Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Πολιτικής, εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη σύμβαση.  

 

Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής πολιτικής θα παραδίδει στο λογιστήριο υπογεγραμμένα 

τα τιμολόγια και με βεβαίωση  παραλαβής. 

 

Η Συντάξασα 

Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας,  

Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής 

                  
                Αικατερίνη Πασχαλίδου 
 

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας,  

Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού 

 

 

                 Μαγδαληνή Ρουσσέτη 
 



 

 

 

 

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni 
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23  Ampelokipi  
Thessaloniki - Greece 

Tel. 2310725775, 2310727775                                                                                                                                                                                                                         

FAX : 2310725076            
E-mail : athletics@ampelokipi-menemeni.gr 

      

 


