
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
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Νο 7/10-03-2020 
Αριθ.Αποφ. 49/2020    

ΘΕΜΑ: Περί κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου  του Δήμου Μονεμβασίας. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  10-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2651/06-03-2020 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 επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παπαδάκης Πιερρής 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας   

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Καλογράνης Δημήτριος 

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

     Σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 η περίπτωση ε   της παρ. 1 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) 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. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν 



από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 

συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 

αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».2. Όπου 

στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 

158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 

του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της 

ισχύουσας  νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την 

έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

    Σύμφωνα με  το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/31.08.2019 το τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης ε   της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως 

ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, 

προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των 

πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.» 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της :  

      Την από 24-02-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , 

Παιδείας και πολιτισμού  του Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

 Στις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4483/2017 σχετικές με την κάλυψη από τους ΟΤΑ 

δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων,  

αναφέρεται ότι αυτές μπορούν να καλυφθούν από πιστώσεις των δήμων με αιτιολογημένη 

απόφαση του οικείου δημοτικού 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.    

Στο άρθρο 26 παρ. 11 του 17-5/16-6-1959 Βασιλικού Διατάγματος προβλέπονται τα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων. 

Στην Κοινότητα Νεάπολης διαβιούσε ο Μ.Γ., ο οποίος ζούσε μόνος του και εργαζόταν 

περιστασιακά.  

Ο Μ.Γ. απεβίωσε την 8η Φεβρουαρίου 2020 και η σωρός του ενταφιάστηκε, με ανάθεση 

στο γραφείο τελετών Σταυρούλα Γ. Μπαρμπάγιαννη  αντί του ποσού  1.200,00 € με ΦΠΑ.   

Για όσα ανωτέρω περιγράφονται ζητάμε να εγκριθούν τα έξοδα κηδείας από τον Κ.Α 

00-6733.001 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.  

     Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω του ότι  η ανωτέρω  

εγγεγραμμένη πίστωση  για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων   είναι γενική,  παρίσταται  

η  ανάγκη  εξειδίκευσής της, για την έγκριση εξόδων κηδείας του Μ.Γ.  σύμφωνα με την 

εισήγηση του αρμόδιου τμήματος.  



     Έτσι  τα μέλη της ΟΕ προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην έγκριση εξόδων κηδείας και 

την καταβολή του ποσού στο γραφείο κηδειών  και έχοντας υπόψη: 

-το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

-το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/31.08.2019 

-τις σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

     Την εξειδίκευση της πίστωσης για την έγκριση εξόδων κηδείας και την καταβολή του 

ποσού στο γραφείο τελετών της κ. Σταυρούλας Γ. Μπαρμπάγιαννη    από τον  Κ.Α 

00.6733.001.  με τίτλο { Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους} και 

συγκεκριμένα ως εξής : 

 Στην κ. Σταυρούλα Γ. Μπαρμπάγιαννη ιδιοκτήτρια γραφείου τελετών   ποσό ύψους  

1.200,00 € για την κάλυψη εξόδων κηδείας του  Μ.Γ. 

 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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