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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 10 της 22/04/2016 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

224/2016 
50ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους ανά σημαινόμενο αδέσποτο και δεσποζόμενο ζώο 
συντροφιάς. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 22η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 18/04/2016, που δόθηκε 
σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας           
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος            4 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 5 Ζώας Σ. Γεώργιος                6 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία          
 7 Καράλης Ι. Δημήτριος (5)        8 Καραμανής Κ. Γεώργιος          
 9 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          10 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος          

 11 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ (10)        12 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 13 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος        14 Ποταμούση Η. Παρασκευή (6)     
 15 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (1)        16 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας (1)       
 17 Συριώδης Γ. Σωκράτης (3)        18 Τσάκος Σ. Γεώργιος (8)         
 19 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος            20 ΛαμπρινούδηςΕ.Πολύδωρος(5)(11) 
 21 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (2)      22 Καμπούρης Ι. Στυλιανός         
 23 Λιγνός Ε. Γεώργιος (1)(11)      24 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (7)       
 25 Μυριαγκός Π. Βασίλειος          26 Νύκτας Α. Νικόλαος             
 27 Στεφάνου Σ. Παντελής (1)(4)     28 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ (12)        
 29 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη (9)         30 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα (9)       
 31 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Γαβαλάς Π. Ιωάννης             
 3 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           4 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος         
 5 Παππής Ν. Παναγιώτης            6 Τζιώτης Γ. Απόστολος           
 7 Αποστολίδης Ε. Παντελής         8 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          
 9 Κλεισσάς Κ. Ηλίας               10 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ            
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (24 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 40ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε 
μετά το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και τα θέματα 50ο και 51ο προτάθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 10ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 1oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (4ο σε σειρά συζήτησης).  
(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 4oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (5ο σε σειρά συζήτησης).  
(5)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (9ο σε σειρά συζήτησης).  
(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 51oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (13ο σε σειρά συζήτησης).  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 13oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (16ο σε σειρά συζήτησης).  
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 17ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (20ο σε σειρά συζήτησης).  
(9)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 23oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (26ο σε σειρά συζήτησης).  
(10)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 39oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (42ο σε σειρά 
συζήτησης).  
(11)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 41oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (43ο σε σειρά 
συζήτησης).  
(12)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 55oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (55ο σε σειρά 
συζήτησης).  
 
 
 
Τέθηκαν -6- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο:    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευαστικές εργασίες 5ου & 10ου Νηπιαγωγείου, 
Νηπιαγωγείου Βασιλεώνοικου, ΕΕΕΕΚ, Γυμνασίου Καλαμωτής & 4ου Γυμνασίου". 
2o:   Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Χίου στην επιτροπή ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων 
3ο:  : Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για τη διάνοιξη της οδού που προβλέπεται από τη μελέτη "Μελέτη Δασικής 
οδοποιίας Δρόμου Β' Κατηγορίας" στη θέση "Τεπέκι" Δ.Κ. Πυργίου", Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου από το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς για το τμήμα Α10 έως Α12". 
4ο:   Έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά.  
5ο:   Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της αναγκαστικότητας των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών 
Μαστιχοπαραγωγών και της ΕΜΧ.  
6ο:   Έκδοση ψηφίσματος για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν στο τέλος της συνεδρίασης μετά από τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.  
 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: H έγκριση του 1ου ΑΠΕ περιέχει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και πρέπει να 
αποκατασταθούν και να ολοκληρωθούν άμεσα, για την ασφάλεια των μαθητών.  
Για το 2ο θέμα: Έχει τεθεί καταληκτική ημερομηνία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η 6η Μαίου 
2016.  
Για το 3ο θέμα: Επίκειται η έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Μαστίχας τον Ιούνιο του έτους 2016, οπότε 
πρέπει να χορηγηθεί το συντομότερο η έγκριση για την  εκτέλεση του τμήματος του έργου της οδού από το 
τμήμα Α10 έως Α12.  
Για το 4ο, 5ο, 6ο θέμα: Τα ψηφίσματα αφορούν θέματα που είναι τώρα στην επικαιρότητα, οπότε η έκδοσή τους 
δεν μπορεί να μετατεθεί για το επόμενο Δ.Σ. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
IΔ.Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους ανά σημαινόμενο αδέσποτο και 
δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς. 
 
Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτηξης κατατέθηκε η 
παρακάτω εισήγηση με αρ. πρ. 10932-12/04/2016:  
<<Με βάση τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 4 του Ν.4039/2012 "Ο Ο.Τ.Α., προκειμένου να διασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων 
ζώων, δύναται να επιβάλει, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν 
μπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ, ανά σημαινόμενο ζώο". 
Επειδή ο Δήμος μας έχει ήδη δαπανήσει μεγάλα ποσά για τη διαχείριση τόσο των αδέσποτων όσο και των 
δεσποζόμενων ζώων, προτίθεται να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος 3 ευρώ ανά σημαινόμενο αδέσποτο και 
δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς, ώστε να χρηματοδοτήσει τις δράσεις, που ήδη γίνονται, και σχετίζονται με αυτά 
τα ζώα ώστε να εξασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η βιωσιμότητα των δράσεων.  
Παρακαλούμε για την έγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους 3 ευρώ ανά σημαινόμενο αδέσποτο και 
δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς.  
Το ανωτέρω τέλος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 139/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.>>  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, την υπ' αριθμ. 139/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, 3463/06 & 3852/10, το  άρθρο 66 του από 24-9/20-10-
1958 Β.Δ/τος, την πράξη 3273/2004 του ΣτΕ, (τμήμα Β), τις αριθ. 49/62650/23-11-2006 και 41/12243/14-6-2007 
εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ από τις οποίες προκύπτει ότι αρκεί η νόμιμη δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στο οικείο δημοτικό κατάστημα για την εγκυρότητά της.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την επιβολή ανταποδοτικού τέλους 3,00 ευρώ ανά σημαινόμενο αδέσποτο και δεσποζόμενο ζώο 
συντροφιάς, το οποίο θα διατίθεται για τη διαχείριση τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων, και 
θα χρηματοδοτήσει τις δράσεις, που ήδη γίνονται, και σχετίζονται με αυτά τα ζώα ώστε να εξασφαλιστεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την αριθ. 139/2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το ειδικό αποδεικτικό δημοσίευσης, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης και στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
Να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου του Δ. Χίου και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 224/2016 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 06/05/2016 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 

ΑΔΑ: 6ΓΚΝΩΗΝ-Χ1Ρ


		2016-05-06T09:59:00+0300
	Athens




