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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 

Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.006495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσεως»  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021,  για την κάλυψη εξόδων κηδείας 

αλλοδαπού. 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 10862/28-05-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

    O Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 299/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  

επειδή το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  καθώς για λόγους δημόσιας υγείας  πρέπει να 

προβεί άμεσα ο Δήμος στις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο ενταφιασμό της σωρού 

αλλοδαπού. 

Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την 

εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Δ.Β.Μ και Πολιτισμού 

(αρμ.υπαλ.Κλ.Γιαννούλη), που έχει ως εξής:  

«…Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την εφαρμογή μέτρων 

κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτά περιγράφονται:  

1. Στο N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, άρθρ. 

75, κεφ. Ι, παράγρ. Ε. περί Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης εδάφιο 3 : “Η μέριμνα 

για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών 
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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”  

2. Στο άρθρο 202 παρ.2 ότι: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση 

έκτακτης και 2 σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους 

κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους 

επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα». 

3. Στο άρθρο 26 παρ.11 του από 17/5/1959 Β. Δ., που προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης 

ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων και τέλος  

4. Στο άρθρο 78 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') Κάλυψη από Ο.Τ.Α. 

δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων: «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», έλαβε γνώση των κάτωθι :  

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5086/03.06.2021 εγγράφου του Γενικού Νοσοκομείου 

Πρέβεζας με τον χαρακτηρισμό “Κατεπείγον” και θέμα “Ενταφιασμός Αλλοδαπού Υπηκόου”, 

μας γνωστοποιείται ότι από την 20η Μαΐου 2021 βρίσκεται στον ειδικό θάλαμο ψύξης 

αποθανόντων του Γενικού Νοσοκομείου αλλοδαπός επ’ ονόματι P.B.C.. Στο εν λόγω έγγραφο 

επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση από την Πρεσβεία της Σουηδίας, η οποία αναφέρει ότι οι 

οικείοι του δεν δύναται να αναλάβουν την οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τον ενταφιασμό 

του συγγενούς τους ενώ εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν φαίνεται να υπάρχει 

άλλο οικογενειακό ή υποστηρικτικό περιβάλλον, που να μπορεί να βοηθήσει για την κάλυψη 

των εξόδων κηδείας, ως εκ τούτου υπάρχει αντικειμενική οικονομική αδυναμία για τον 

ενταφιασμό του, ο οποίος θα πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα για λόγους 

δημόσιας υγείας.  

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν:  

α) την αδυναμία να ανευρεθούν από άλλες πηγές οικονομικοί πόροι  

β) την κατάσταση του θανόντος και τον χρόνο παραμονής του στον ειδικό θάλαμο ψύξης 

αποθανόντων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας,  

γ) την αδυναμία να αναλάβουν συγγενείς τα έξοδα κηδείας,  

προτείνεται η εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) για την κάλυψη 

εξόδων κηδείας του P.B.C. Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021, του 

Δήμου και θα γίνουν με χρέωση του κωδικού 02.006495.000 Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσεως. Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις…». 
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   Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

   σχετικά.   
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
•  τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Πρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των  

ανωτέρω  θέματων. 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

     

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στον Κ.Α.Ε. 

02.006495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»  προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2021,  για την κάλυψη εξόδων κηδείας αλλοδαπού. 

 

Ο τρόπος ανάθεσης όλων των ανωτέρω  δαπανών, θα καθοριστούν σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 
 

 

   

 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 300/2021. 

 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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