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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 50/2022 

 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση από την Ο.Ε. για την ανάθεση και σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας ταφής και 

αποκομιδής νεκρών. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3957/17-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 7
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»  

 Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 

 Τον  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Το άρθρο 26 παρ. 11 του Βασιλικού Διατάγματος 17.5/15-6-1959 όπου προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης 

ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων 

 Το άρθρο 78 του Ν. 4483/2017 όπου 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 
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κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του 

θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.» 

 Το άρθρο 57 του Ν. 4795/2021 όπου προβλέπεται ότι «Η οικονομική επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της, να 

αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων 

πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται 

ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 

παρέχονται.» 

 Την υποχρέωση που προκύπτει από τα παραπάνω για το Δήμο 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 

                                                           Καλείστε όπως  

   Εγκρίνετε την ανάθεση και σύναψη δημόσιας σύμβασης ενός (1)  έτους για την ταφή πολιτών του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης οι οποίοι εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία. 

   H ανάθεση θα γίνει με χρηματοδότηση από  ίδιους πόρους από τον ΚΑ 15.6117.01 με τίτλο: «Δαπάνη ταφής 

απόρων πολιτών» με πόσο πίστωσης 5.000,00€, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

Α) Εγκρίνει την ανάθεση και σύναψη δημόσιας σύμβασης ενός (1)  έτους για την ταφή πολιτών του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης οι οποίοι εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία. 

   H ανάθεση θα γίνει με χρηματοδότηση από  ίδιους πόρους από τον ΚΑ 15.6117.01 με τίτλο: «Δαπάνη ταφής 

απόρων πολιτών» με πόσο πίστωσης 5.000,00€, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2022. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.02.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


