
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 29/30.9.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 324/2022 
 
Θέμα 7ο:  «Δωρεάν ταφή απόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4483/2017»  
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 29η  έκτακτη  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 43231/30-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010, άρθρο 67 § 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 
σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις 
εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,  με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης 
των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η  Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι 
τρία (23) Μέλη, δηλαδή: 
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος    
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
7. Ταγαράς Βασίλειος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος   
13. Μανωλάκης Δημήτριος 
14. Δόντης Μιχαήλ 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Καρασάββας Ιωάννης 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πλατής Σπυρίδων 
20. Πιέτρης Τιμολέων  
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) 
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
       2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
       3. Πνευματικός Αλέξανδρος 
       4.Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 

5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Καλλίρης Πελοπίδας 
8 Μπίτζιος Δημήτριος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 

              10. Κορδώσης Χρήστος 
               
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24.  
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  
τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και την έγκριση 
ομόφωνα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης  και κατ΄ επέκταση των θεμάτων, που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. 
πρωτ. 43231/30-9--2022 πρόσκληση, με τίτλους: 
 

1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» 

2. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022 
3. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 33,34/20-9-2022 έγγραφο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
4. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 33,34/20-9-2022 έγγραφο της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
5. Παροχή κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων σύμφωνα με το αριθμ. 36/20-9-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Κορίνθου, Γραφείο Εισαγγελίας Ανηλίκων.  
6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου  
7. Δωρεάν ταφή απόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4483/2017 
8. Αίτημα σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο 
9. Αίτημα σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο  
 
που συνίσταται στο ότι: : α) ο ορισμός του εκπροσώπου στο πρώτο θέμα θα πρέπει να λάβει χώρα μέχρι 30-9-2022, 
β) για τα 2,3,4 & 5 θέματα λόγω της συνάφειά τους πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι 30-9-2022, σε συμμόρφωση της 
από 20-9- 2022 εισαγγελικής παραγγελίας γ) για το 6ο θέμα πρέπει να ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις με προηγούμενη 
κλήτευση των αντιδίκων και να κατατεθούν προτάσεις είκοσι μέρες πριν τη δικάσιμο της 9-11-2022, και για τα 7,8 & 9 
θέματα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. 

 
Για το ανωτέρω 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Δωρεάν ταφή απόρου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 
4483/2017» έχει  σταλεί στα Μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου η με αριθμ. πρωτ. 41373/21-9-2022  εισήγηση του 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ 
όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
 

<<ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για την δωρεάν ταφή απόρου»  

 Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:  
1.Το Β.Δ. 17/5/1959 άρθρο 26 παρ. 11. 
2.Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 75 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) άρθρο 78 «Κάλυψη από ΟΤΑ δαπανών ταφής αστέγων θανόντων και 
αποκομιδής οστών οικονομικά αδυνάτων προσώπων» 
4. Την υπ΄αριθμ. (439) Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 23/14.12.1999) 
<<περί έκδοσης κανονιστικής διάταξης λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων>>. 
5. Το υπ΄ αριθμ. 105/2/2022 Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου 
6. Την με αριθμ. εισερχ. ΕΜΠ150/18-08-2022 Κοινωνική Έκθεση της Κοινωνικού Επιστήμων του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης, Πονηρού Στεργιανής.  
7. Τις από 29-08-2022 Υπεύθυνες Δηλώσεις -Αιτήσεις των γονέων του θανόντα τέκνου τους , Mena Patrick  και της     
Mafuta Anna, που δηλώνουν ότι, λόγω οικονομικής αδυναμίας καθώς δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα, αδυνατούν να 
καλύψουν την διαδικασία ταφής του τέκνου τους και παρακαλούν για τις δικές μας ενέργειες. 
8. Την υπ΄αριθμ. Ε.Π. 170/19-09-2022 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας του Μπίτζιου Αναστάσιου, Κοινωνικού 
Λειτουργού, ο οποίος μετά από διεξαγωγή Κοινωνικής  Έρευνας προτείνει την χορήγηση στους αιτούντες του 
πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας.  
9. Το υπ΄ αριθμ. 41332/21-09-2022 Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας των Mena Patrick  και της  Mafuta Anna, 
γονείς του θανόντα τέκνου τους. 
10. Την ανάγκη ταφής του θανόντα τέκνου του Mena Patrick  και της  Mafuta Anna για λόγους ανθρωπιστικούς και 
λόγους δημόσιας υγείας.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4483/17 
«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 
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σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να 
αναλάβουν τη δαπάνη.» 
Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, να 
πραγματοποιούν δαπάνες ταφής προσώπων, τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα 
πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής, των οποίων οι συγγενείς που ενδεχομένως υπάρχουν 
έχουν δηλώσει επίσης οικονομική αδυναμία να καλύψουν τις δαπάνες αυτές ή δεν μπορούν να ανευρεθούν . 
Περαιτέρω, σε περίπτωση που οι πιστώσεις του δήμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών  και αυτό 
βεβαιώνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, παρέχεται η παραπάνω δυνατότητα στην οικεία περιφέρεια. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει   να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. εφόσον μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση του μείζονος και ιδιαίτερα ευαίσθητου ζητήματος, που είναι η μακρά παραμονή άταφων σορών 
πολιτών  ή προσφυγών και η ανακομιδή των οστών τους. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4483/17). 
Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας παρέλαβε την με αριθμ. εισ. ΕΜΠ150/18-08-2022 Κοινωνική Έκθεση 
της Κοινωνικού Επιστήμων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Πονηρού Στεργιανής καθώς και τις από 29-08-
2022 Υπεύθυνες Δηλώσεις -Αιτήσεις των γονέων του θανόντα τέκνου τους , Mena Patrick  και της     Mafuta Anna, 
αιτούντες άσυλο, που δηλώνουν ότι, λόγω οικονομικής αδυναμίας καθώς δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα, αδυνατούν 
να καλύψουν την διαδικασία ταφής του τέκνου τους, που σύμφωνα με την υπ΄  αριθμ. 105/2/2022 Απόσπασμα 
Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Ληξιαρχείου Κορίνθου, γεννήθηκε νεκρό την 01/07/2022 στο Γ. Νοσοκομείο 
Κορίνθου. Σχετικά εκδόθηκε και η υπ΄ αριθμ. Ε.Π. 170/19-09-2022 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας του Μπίτζιου 
Αναστάσιου, Κοινωνικού Λειτουργού, ο οποίος μετά από διεξαγωγή Κοινωνικής  Έρευνας προτείνει την χορήγηση 
στους αιτούντες του πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας καθώς και το υπ΄ αριθμ. 41332/21-09-2022 Πιστοποιητικό 
Οικονομικής Αδυναμίας. 
Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν  όλα τα ανωτέρω και για λόγους ανθρωπιστικούς και δημοσίας υγείας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την λήψη απόφασης περί δωρεάν  ταφής και την έγκριση κάλυψης δαπάνης ύψους 150,00 € σε βάρος του ΚΑ 
00.6733.0003 «Δαπάνες ταφής Απόρων άρθρο 78 Ν 4483/2017» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, για 
την ταφή του θανόντα τέκνου, των οικονομικά αδύνατων γονέων Mena Patrick και της  Mafuta Anna, το οποίο απεβίωσε 
στις 01/07/2022 στην Κόρινθο. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.>> 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του, την με αριθμ. πρωτ. 
41373/21-9-2022 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων,  τις τοποθετήσεις των Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, τις διατάξεις 
των ν. 3852/2010, 4555/2018 και 4954/2022, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, το άρθρο 74 
του Ν 4555/2018, την αριθμ. πρωτ. 39167/2-6-2022 εγκ. 375 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή 
ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει ποσό 150,00 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη εξόδων της δωρεάς ταφής του θανόντος τέκνου των 
οικονομικά αδύνατων γονέων Mena Patrick και  Mafuta Anna, το οποίο απεβίωσε την 01/07/2022 στην Κόρινθο. 

Για την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης θα ληφθεί σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29 / 324 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 3-10 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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