ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 98/2006
Περίληψη
Έγκριση
απόδοσης
εξόδων
κηδείας
αποβιώσαντος υπαλλήλου και τροποποίησης
προϋπολογισμού Δήμου έτους 2006.
Σήμερα 6 Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-2-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης
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Γκαμπέσης
Καλαϊτζίδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Δάσκαλος
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 80/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 81/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ.
Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 86/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 90/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 91/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 100/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στις 26/1/2006 απεβίωσε ο Δημήτριος Κορυτσαίος του Παναγιώτη,
υπάλληλος του Δήμου μας, κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Β΄, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 του ν. 1188/81 και 57 του ν.
2683/99, η υπηρεσία υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των
αποβιούντων υπαλλήλων της. Το ανώτατο όριο εξόδων κηδείας που ο Δήμος θα
καταβάλλει καθορίζεται με κοινή Υπουργική απόφαση.
Με την 2001803/205/0022//13-1-97 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ
65/β/97), διαμορφώθηκε το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας στα € 734.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου δεν υπάρχει γραμμένη αντίστοιχη πίστωση.
΄Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει την απόδοση των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος
υπαλλήλου του Δήμου μας Δημητρίου Κορυτσαίου.
2. Να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρ. Ε. ως εξής:
μεταφέρει από τον Κ.Α. 30/6011 «Τακτικές αποδοχές» ποσό € 734 και
δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α. 30/6062 και τίτλο «΄Εξοδα
κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων».
3. Να ψηφίσει τη σχετική πίστωση για να διατεθεί στη σύζυγο του
αποβιώσαντος υπαλλήλου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ουσουλτζόγλου: Επειδή προ ημερησίας δεν έλαβα καμία απάντηση στο
ζήτημα που έθεσα για τον Τάκη τον Κορυτσαίο ότι δηλαδή υπάρχει ο νόμος 2190/94
(παράγραφος 1 του άρθρου 14) που αφορά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άρα και
τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τον οποίο, όταν εργαζόμενος στο δημόσιο ή σε ΟΤΑ ή
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποβιώσει στη διάρκεια του υπηρεσιακού του
καθήκοντος, τότε δύναται ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος να προσληφθεί,
μήπως θα υπάρξει κάποια απάντηση ως το τέλος, αφού γνωρίζετε τον σχετικό Νόμο;
Δήμαρχος: Αφού ενδιαφέρεστε τόσο κα Ουσουλτζόγλου, θα σας
απαντήσουμε τώρα. Ο νόμος για τα έξοδα κηδείας, η απόφαση μάλλον, είναι
συγκεκριμένη και προβλέπει αυτό το ποσό. Με επισκέφτηκαν οι οικείοι του
αείμνηστου και συζητήσαμε και για τα έξοδα κηδείας και για άλλα θέματα. Ζήτησαν
να πληροφορηθούν για τις συνθήκες του θανάτου του κ.λ.π. και τους ενημέρωσα
σχετικά. Για το Δημόσιο, το Στρατό, τη Δ.Ε.Η. κ.λ.π. γνωρίζω ότι υπήρχε η
δυνατότητα που αναφέρατε, δηλαδή όταν πεθάνει κάποιος εν ώρα υπηρεσίας να
αποκατασταθεί ένα παιδί του. Τους παρέπεμψα στο Διευθυντή για να διερευνήσει αν
υπάρχει τέτοια διάταξη και ισχύει και για τους Δήμους ώστε να προβούμε στις
σχετικές διαδικασίες για να προσλάβουμε το παιδί του.
Δελαβερίδης: Απ’ ότι διάβασα στις εφημερίδες, ο Δημήτριος Κορυτσαίος
πέθανε εν ώρα εργασίας και νομίζω ότι η κηδεία του έπρεπε να γίνει με δημοτική
δαπάνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε στους οικείους του το συνολικό ποσό
που κατέβαλαν για τα έξοδα της κηδείας του. Συμφωνώ να γίνει διερεύνηση αν
μπορεί να προσληφθεί στο Δήμο ένα από τα παιδιά του. Αλλωστε απ’ ότι γνωρίζω
στην οικογένεια του εκλιπόντος υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και είναι άνεργο ένα
από τα παιδιά του.
Δήμαρχος: Ο κ. Δελαβερίδης ξεχνά ότι υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Εύκολο
είναι να λέμε ότι θα έπρεπε η κηδεία του να γίνει δημοτική δαπάνη, με όλο το
σεβασμό και την τιμή που πρέπει να έχουμε στον εκλιπόντα αλλά και κυρίως τη
συμπάθεια και τη συμπόνια προς τους οικείους του, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να

την κάνουμε δημοτική δαπάνη διότι ξέρετε ότι η επίτροπος εφαρμόζει τους νόμους.
Εκτός αν ξεχάσατε ότι υπάρχει πλέον προληπτικός έλεγχος τους ΟΤΑ. Πέρασαν
εκείνα που ξέραμε παλιά, που ψήφιζε τη δαπάνη το συμβούλιο και τελείωνε το θέμα.
Πρόεδρος: Κε Δελαβερίδη εμμένετε στην πρότασή σας για καταβολή όλων
των εξόδων κηδείας στη σύζυγο του εκλιπόντος;
Δελαβερίδης: Ναι.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης, Γ.
Μιχαηλίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Γ. Τροχόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης, Γ.
Μιχαηλίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη απόδοσης των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος υπαλλήλου μας
Δημητρίου Κορυτσαίου και τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2006 για τη δημιουργία νέας πίστωσης που δεν προβλέφθηκε αρχικά.
3.- Την με αριθ. 2001803/205/0022/13-1-97 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 65Β΄/97).
4.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 171 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του αρ. 122 του
Ν. 1188/81, του αρ. 57 του Ν. 2683/99, ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/515/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων».
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την απόδοση ποσού € 734,00 για έξοδα κηδείας του
αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας Δημητρίου Κορυτσαίου.
Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 ως εξής:
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 30/6011 «Τακτικές αποδοχές» ποσό 734,00 € και μέσω
Αποθεματικού Κεφαλαίου (Κ.Α. 9111) δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με Κ.Α.
30/6062 και τίτλο «Έξοδα κηδείας αποβιούντων δημοτικών υπαλλήλων».
Γ) Ψηφίζει πίστωση ποσού € 734,00 σε βάρος του Κ.Α. 30/6062 «Έξοδα
κηδείας αποβιούντων δημοτικών υπαλλήλων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2006 για να διατεθεί στη σύζυγο του παραπάνω αποβιώσαντος υπαλλήλου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 98 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-2-2006
Ο Δήμαρχος
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