
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  28/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 205 /2021 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη εξόδων κηδείας 
άπορου Δημότη της Κοινότητας Πετρών Δ. Αμυνταίου.  

Στο Αμύνταιο, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, στις 15 του μηνός 
Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ., το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 
169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 75414/04-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 
5673), δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, 
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18791/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Ιωάννου Χρήστος 
Γεώργου Τρύφων Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Θωμαϊδης Χρήστος, Πρόεδρος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

ΑΔΑ: ΨΧΠΔΩΨΛ-ΜΒΧ



Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Πριν την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Γεώργου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος. 

Πριν την έναρξη συζήτησης του 7ου θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
Νάτσης Ιωάννης. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση του Τμ. 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ. Αμυνταίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ.) αναφέρεται ότι: «Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και 
οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών 
οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίβασης 
και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης 
κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα». Επίσης στο άρθρο 202 παρ.2 του 
Ν.3463/2006 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 πολύτεκνους είδη 
διαβιώσεως ή περιθάλψεως , κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με 
τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Με το άρθρο 
94 του Ν.3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης) προστίθεται η έκδοση πιστοποιητικών 
οικονομικής αδυναμίας ως αρμοδιότητα των Δήμων. 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. Στο άρθρο 26 παρ.11 του από 17/5/1959 Βασιλικού Διατάγματος 
προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας 
απόρων.»  

Με έγγραφο της Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης που περιλαμβάνει την 
κοινωνική έρευνα, ενημερωθήκαμε για την οικονομική δυσκολία στην κάλυψη εξόδων 
κηδείας του Καρατζίδης Ιωάννη.  

Την κηδεία πραγματοποίησε το Γραφείο τελετών του  κ. Γαργάνη  Ευάγγελου έναντι 
του ποσού των 1.097,40€ με Φ.Π.Α.. 

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:  

Α) να εγκριθούν τα έξοδα κηδείας του άπορου δημότη και 

Β) την κάλυψη των εξόδων κηδείας ποσού 1.097,40€ από τον  του προϋπολογισμού 
του Δήμου  Αμυνταίου οικονομικού έτους 2021.» 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του Τμ. Κοιν. Προστ., Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. 
Αμυνταίου. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων του Καρατζίδη Ιωάννη, δημότη της Κοινότητας 
Πετρών Δ. Αμυνταίου. 

Β. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης  ποσού  1.097,40,00€ σε βάρος του ΚΑΕ  00.6733 
με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» προκειμένου να 
πληρωθεί το γραφείο τελετών ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, το οποίο ανέλαβε την 
διοργάνωση και εκτέλεση της τελετής. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  205 /2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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