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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα : « Έγκριση ποσού για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης
(κάλυψη εξόδων διακομιδής - ταφής) πρόσφυγα (βρέφους) εντός των γεωγραφικών
ορίων του Δήμου Βέροιας".

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης οι αρμοδιότητες
του άρθρου 75 του Ν. 3463/06κεφ ε) του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής εξακολουθούν να
ασκούνται από τους Δήμους.

Σύμφωνα με το άρθρο 75του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. , κεφ ε παρ 3. οι Δήμοι
έχουν αρμοδιότητα για την:«H μέριμνα για την στήριξη αστέγων και οικονομικά
αδυνάτων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων,ειδών διαβίωσης και
περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις
προβλέψεις αυτού του κώδικα.Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και
προγράμματα, που στοχεύουν στη  μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως
δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων,  κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής  υγείας, συμβουλευτικής στήριξης
των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων
πρόληψης κατά  εξαρτησιογόνων ουσιών»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. «Σε
εξαιρετικές, περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής
ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και
πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου,
με τους ίδιους όρους επιτρέπεταινα χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.»

Με το αριθμ. Πρωτ. 1019/27Α/223-δ/30-4-2019 έγγραφο της η Δ/νση Αστυνομίας
Ημαθίας (Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας) μας γνωρίζει ότι κατόπιν αιφνίδιου θανάτου βρέφους
Ιρακινής υπηκοότητας που διαβιούσε στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο
Στρατόπεδο Αρματωλού Κόκκινου Αγίας Βαρβάρας , παραγγέλθηκε να γίνει νεκροψία –
νεκροτομή, πριν από την ταφή. Οι γονείς του βρέφους καθώς και οι υπεύθυνοι της δομής
δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των εξόδων κηδείας .



Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) οι δαπάνες για
ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρισκόταν σε οικονομική
αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα του 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 ανευρίσκονταιοικείοι του θανόντος που μπορούν να
αναλάβουν την δαπάνη.

Ο WBπατέρας του βρέφους κατέθεσε στην υπηρεσία μας την με αριθμ. Πρωτ.
10666/3-5-2019 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με την οποία:

- αιτείται την κάλυψη των εξόδων κηδείας του άτυχου βρέφους και
- δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία κάλυψης της σχετικής δαπάνης .

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- Το δυστυχές και έκτακτο γεγονός του αιφνίδιου θανάτου του 2 ½ μηνών
βρέφους , το οποίο διαβιούσε στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών στο Στρατόπεδο Αρματωλού Κόκκινου, Αγίας Βαρβάρας.

- Ότι προκειμένου να προχωρήσει η ταφή του βρέφους λόγω του αιφνίδιου
θανάτου παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να συνταχθεί
ιατροδικαστική έκθεση αιτιών θανάτου.

- Ότι κανένας άλλος φορέας ή υπηρεσία (Αστυνομία, νοσοκομείο, δομή
φιλοξενίας προσφύγων) δεν ήταν δυνατόν να αναλάβει την δαπάνη αυτή και
ζητήθηκε από τον Δήμο μας να μεριμνήσει άμεσα.

- Την από 2-5-2019 έκθεση ΚοινωνικήςΈρευνας που διενεργήθηκε από την
Κοινωνική Λειτουργό της δομής Μαρίας Κασσά, από την οποία προκύπτει ότι
λόγω οικονομικής δυσπραγίας των γονέων δεν μπορούν να καλυφθούν τα
έξοδα μεταφοράς της σορού για τη διενέργεια νεκροτομής καθώς και τα έξοδα
κηδείας και προτείνεται η κάλυψη των εξόδων από τον Δήμο Βέροιας .

Έχουν προσκομιστεί κι έχουν ελεγχθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων , τα οποία όμως δεν επισυνάπτονται ,
λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

- Τα έξοδα διακομιδής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και έξοδα

ταφής νεοεισερχόμενου πολίτη τρίτων χωρών (βρέφους) εντός των
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βέροιας, συνολικού ποσού 272,80€ με το
ΦΠΑ, στο γραφείο τελετών Ιωάννη Γεωρ. Τσιαφούλη .
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