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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 11228/16-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 16 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  9. Νικολάου Γεώργιος 

2. Μητσογιάννης νικ.  10. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Καραναστάσης Αθανάσιος  11. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  12. Κολλάτος Κων/νος 

5. Σίμος Βασ.  13. Τσεργάς Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   15. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Κρικώνης Χρ.   16. Βλάχος Αθαν. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 11 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   7. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     8. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   9. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  10. Νταναβάρα Αργυρή 

5. Ανδρέου Νικ.  11. Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Χαδουλός Κων.  Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
  Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος,  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 2ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (2ο) «Κάλυψη δαπανών εξόδων κηδείας άστεγου άπορου δημότη»  
Αριθμός   Απόφασης ( 135) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος 
 

 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) «Η μέριμνα για την 
στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων 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, ανατίθεται στους Δήμους» 
 

 Από τα παραπάνω 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. 
 Επίσης σύμφωνα με το κεφ. Στ άρθρο 26 παρ. 11 του από 17 Μαΐου / 15 Ιουνίου του 1959 
Βασιλικού  Διατάγματος προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων 
κηδείας απόρων. 
 Για τις δαπάνες οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν είναι δυνατή η ανάληψη της 
υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης (π.χ. έξοδα κηδείας, δαπάνες πολιτικής 
προστασίας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  κ.λ.π.), η απόφαση για τη δέσμευση (διάθεση) της 
πίστωσης θα εκδίδεται αμέσως μόλις γνωστοποιηθούν στο δήμο τα στοιχεία της δαπάνης (παρ. 6α 
άρθρου 66 Ν. 4270/2014 -Α ΄143 και παρ. 4 άρθρου 9 Π.Δ. 80/2016 –Α ΄145). Εάν κατά το χρόνο 
γνωστοποίησης της δαπάνης δεν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό, καταχωρούνται 
τα σχετικά παραστατικά στοιχεία στα βιβλία του δήμου και προωθείται άμεσα  η διαδικασία 
της τροποποίησης του προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλισθεί και δεσμευθεί η   αναγκαία 
πίστωση. 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 203 κ.ε. του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης 
Ι» και οι οποίες έχουν εφαρμογή από 19.07.2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283), «Ο Δήμαρχος 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των  εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης». 
 Επίσης σύμφωνα με την τελευταία σχετική διάταξη του αρ.78 του Ν.4483/2017, «οι 
δαπάνες για ταφή και ανακομιδή οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική 
αδυναμία… μπορούν να καλυφθούν από τον δήμο… μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 
δημοτικού συμβουλίου και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του 
θανούντος που μπορούν να αναλάβουν την δαπάνη». 
 
 Με έγγραφη βεβαίωση της Προϊσταμένης & Κοινωνικής Λειτουργού του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας   Τσικλητάρη Πανωραίας  , ενημερωθήκαμε  για την οικονομική αδυναμία 
στην κάλυψη των εξόδων κηδείας του δημότη μας  Κωστάκη Κωνσταντίνου (άπορος εγγεγραμμένος 
στην κοινωνική υπηρεσία και στο μητρώο απόρων του Δήμου Τεμπών), που έγινε το  Δεκέμβριο 
2020.   
 Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωσης από τον Δήμαρχο απαιτείται 
αρχικά από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να ε γ κ ρ ί ν ε ι  τη συμμετοχή του Δήμου μας 
στην κάλυψη εξόδων κηδείας  του δημότη μας   ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΚΚΗΗ    ((), κατοίκου εν ζωή 
Ραψάνης, που απεβίωσε στις 08.12.2020, από τις πιστώσεις του σσχχεεττιικκοούύ  κκωωδδιικκοούύ  ττοουυ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,   που θα προστεθούν με αναμόρφωση. 
  

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση, τις σχετικές Βεβαιώσεις  και  μετά από διαλογική συζήτηση  [] 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τη συμμετοχή του Δήμου Τεμπών  στην  Κάλυψη δαπανών εξόδων κηδείας 
απόρων δημοτών και συγκεκριμένα του ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ, κατοίκου εν ζωή Ραψάνης. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 135/2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 



 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
  
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 


