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Του πρακτικού της από 7-1-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 1 / 2021
Περίληψη:

Κάλυψη δαπανών κηδείας του δημότη Βεναρδή Γεωργίου

Στη Σκύρο, σήμερα 7 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη
το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),
και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’
4899) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7189 από 4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του
κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
14. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
ενημερώνοντας κατ αρχάς το Σώμα για τον λόγο για τον οποίο η παρούσα συνεδρίαση
συγκλήθηκε εκτάκτως .
Για το θέμα αυτό και για την αναγκαιότητα συζήτησής του έχει κοινοποιηθεί στους κ.κ.
δημοτικούς συμβούλους η πιο κάτω εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος ΔιοικητικούΟικονομικού κ. Μανδηλαρά Μερσύνης , η οποία έχει ως ακολούθως:
Στις 5 Ιανουαρίου 2021 ενημερώθηκε ο Δήμος μας από το Αστυνομικό Τμήμα Σκύρου με το με
αριθμ πρωτ 1019/27/25-β έγγραφο ότι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο δημότης μας Γεώργιος

ΑΔΑ: ΨΡΝΙΩ1Σ-ΞΥΩ
Βεναρδής του Δημητρίου και ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας ενέργειες για την κάλυψη των
εξόδων κηδείας λόγω έλλειψης συγγενικών προσώπων του αποβιώσαντα
Από την αναζήτηση στοιχείων που να αφορούν συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντα προκύπτει
ότι στην 115 οικογενειακή μερίδα των δημοτολογίων του Δήμου μας όπου είναι γραμμένος ,
υπάρχουν οι εξής εγγραφές αδελφών:
1/ Βεναρδής
Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Μαρίας γεννημένος το έτος 1903,
διαγραμμένος λόγω γάμου χωρίς άλλα στοιχεία, (τέκνο εκ του πρώτου γάμου του πατέρα)
2/ Βεναρδή Καλλιόπη του Δημητρίου και της Μαρίας γεννημένη τι έτος 1900, διαγραμμένη λόγω
γάμου χωρίς άλλα στοιχεία (τέκνο εκ του πρώτου γάμου του πατέρα)
3/ Βεναρδής Ιωάννης του Δημητρίου και της Καλής γεννημένος το έτος 1930, διαγραμμένος λόγω
θανάτου (τέκνο εκ του δεύτερου γάμου του πατέρα)
4/ Βεναρδής Γεώργιος του Δημητρίου και της Καλής γεννημένος το έτος 1938 (τέκνο εκ του
δεύτερου γάμου του πατέρα).
Επίσης από αναζήτηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ δεν κατέστη
δυνατό ο εντοπισμός πιθανών άλλων πλησιέστερων συγγενών του αποβιώσαντα.
Κατόπιν τούτων και μη έχοντας άλλη πληροφορία γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει οικείος του
αποβιώσαντα.
Για τον ως άνω αποβιώσαντα δεν έχει συνταχθεί μέχρι σήμερα ιατρικό πιστοποιητικό
θανάτου , διότι από τους ιατρούς του Π.Π.Ι.Σ αποφασίστηκε η μεταφορά του νεκρού σε νεκροτομείο
για την διαπίστωση της αιτίας θανάτου του.
Νομοθετικό πλαίσιο:
Στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31-7-2017) προβλέπεται ότι :
«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.»
Ενέργειες:
Προς αναζήτηση του κόστους της ταφής του Βεναρδή Γεωργίου , αναζήτησα σχετική πληροφορία
από γραφείο τελετών που δραστηριοποιείται στην Κύμη Ευβοίας – δεδομένου ότι δεν υπάρχει
αντίστοιχο γραφείο στον Δήμο Σκύρου- και εδόθη εκτίμηση για το κόστος μεταφοράς της σωρού
σε νεκροτομείο στην Αθήνα και η επιστροφή και ταφή αυτού στην Σκύρο, στο ύψος των 1500,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική δαπάνη 1.860,00 €.
Στην δεδομένη χρονική στιγμή ο Δήμος Σκύρου αφενός δεν έχει εγκεκριμένο
προϋπολογισμό, και αφετέρου δεν έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2021
σχετικός κωδικός δαπανών που να αναφέρεται σε έξοδα κηδείας απόρων δημοτών.
Για τους πιο πάνω λόγους ο Δήμαρχος με την 6/2021 απόφασή του η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν 3852/10 όπως αυτό
τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα , ενέκρινε την ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου
για την ταφή του Γεωργίου Βεναρδή και την διάθεση πίστωσης 1860,00 €, ανέθεσε δε αυτήν στο
γραφείο τελετών Διονυσίου Αλέξανδρου
Η ως άνω απόφαση του Δημάρχου επέχει θέση εισήγησης και δέσμιας υποχρέωσης
της Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και πρόβλεψη σχετικής πίστωσης
με την δημιουργία και πίστωση κωδικού δαπανών 15-6474.002 με τίτλο «έξοδα κηδείας Βεναρδή
Γεώργιου»
Κατόπιν τούτων καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει α) την έγκριση της κάλυψης
δαπανών κηδείας του Βεναρδή Γεωργίου από τον Δήμο Σκύρου , β) να εγκρίνει την διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 1.860,00 € για τα έξοδα κηδείας και γ) να δεσμευτεί για την πρόβλεψη
του ως άνω ποσού στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου.
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Στην συνέχεια η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διατύπωση θέσης επί του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1/ Με την παραδοχή ότι στα πλαίσια της μέριμνας που οφείλει να παρέχει ο Δήμος για τους
άστεγους και άπορους πολίτες ώστε να εξασφαλίζει τα πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και
αξιοπρεπή διαβίωση, εντάσσεται και η κήδευσή τους, σύμφωνα με τα θρησκευτικά και κοινωνικά
επικρατούντα ήθη, εγκρίνουν την κάλυψη δαπανών της κηδείας του δημότη Σκύρου Βεναρδή
Γεωργίου του Δημητρίου από τον Δήμο Σκύρου διότι για τον ανωτέρω αποβιώσαντα δεν
ανευρίσκονται οικείοι για την ανάληψη της υποχρέωσης της ταφής του.
2/ Για τον λόγο αυτό εγκρίνουν και διαθέτουν συνολική πίστωση εκ ποσού 1.860,00€, ποσό
το οποίο δεσμεύονται να εντάξουν στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
Σκύρου
Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 1 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ευγενικός Ιωάννης

Αντωνόπουλος Κυριάκος

