ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.21/28-7-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 92

Περίληψη
Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής
αδυναμίας»

Στην Ξάνθη σήμερα 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης,
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.17782/24-7-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις
αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67
του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
16. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ασκαρίδης Ηλίας
18. Παπά Σοφία
4. Γεωργιάδης Δημοσθένης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Γουναρίδης Στυλιανός
20. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
21. Σπανίδης Μιχαήλ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
22. Σταυρακάρας Παναγιώτης
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
23. Τοπ Σινάν
9. Ζερενίδης Ιωάννης
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
10. Ηλιάδης Θωμάς
25. Τσακιρίδης Αφεντούλης
11. Καλογερής Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
13. Καφφετζής Κωνσταντίνος
28. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
14. Λύρατζης Πασχάλης
29. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
15. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Βογιατζής Κωνσταντίνος
8. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Παυλίδου Ελισάβετ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
10. Σαββίδης Ματθαίος
5. Καμαρίδης Ιπποκράτης
11. Ταρενίδης Παναγιώτης
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος
12. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Σινάν Τοπ, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού και Τζενάν
Τσαρεκτσή, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση, μετά την 1η ψηφοφορία των ΕΗΔ θεμάτων, Σάββας
Μελισσόπουλος, μετά την ψήφιση του 4ου θέματος
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Στυλιανός Γουναρίδης, Γεώργιος Καλογερής,
Κωνσταντίνος Καφφετζής, Σοφία Παπά, Θεοφάνης Παπαδάκης, Μιχαήλ Σπανίδης, Παναγιώτης
Σταυρακάρας, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος, μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.16606/15-7-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, η οποία
έχει ως εξής:
«Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 78: «Κάλυψη από Ο.Τ.Α. δαπανών ταφής
θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων» του N. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-072017- τ. Α’): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.», ορίζεται 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…».
Κατόπιν της κοινωνικής έρευνας, που διενήργησε η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ο θανών Θ.Χ.
ήταν άπορος, άγαμος, ανασφάλιστος, μοναχικός, ανίκανος προς εργασία και χωρίς οικογενειακό περιβάλλον
ικανό να τον στηρίξει.
Παρακαλούμε, να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αιτιολογημένης απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4483/2017, για την έγκριση της κάλυψης της δαπάνης
ταφής του ανωτέρω άπορου δημότη, συνολικού ποσού 600€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την κάλυψη της δαπάνης ταφής του άπορου δημότη Θ.Χ., συνολικού
ποσού 600€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.
4483/2017.
……………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 07-08-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
α.α.
Αικατερίνη Τσαπαδίκου
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