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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 

225/2016 
51ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Ενοποίηση αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια. 
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.  
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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.  
(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: 
IE.Ενοποίηση αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων ταφής στα 
δημοτικά κοιμητήρια. 
 
Από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατατέθηκε η παρακάτω εισήγηση:  
<<Θέμα: Ενοποίηση Αποφάσεων περί επιβολής  τελών για τα δικαίωμα ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του 
Δήμου Χίου 
 
To Τμήμα Εσόδων λαμβάνοντας  υπ' όψιν την αρ. 112/2014 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου  
με τίτλο  "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ" 
Θεωρούμε ότι απαιτείται να ενοποιήσουμε τις υφιστάμενες αποφάσεις των πρώην Δήμων για την επιβολή των 
δικαιωμάτων ταφής για όλες τις περιπτώσεις  . Η αναγκαιότητα ενοποίησης των τελών πηγάζει και από τις 
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διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα αφού δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό 
δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου) καθώς και παραχώρηση ιδιαιτέρου 
δικαιώματος ταφής από τον Δήμο το οποίο αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως 
Δημοτικού πράγματος.  
Σημειώνουμε δε ότι ο χώρος  ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια στα οποία παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του 
σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του.  
Ο Δήμος Χίου είναι κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω Κοιμητήρια:  
α) Στην Δ.Ε Ιωνίας στην οποία ανήκουν τα δημοτικά κοιμητήρια Καλλιμασιάς , Νενήτων , Θολοποταμίου, 
Καταρράκτη ,Μέσα Διδύμας ,Έξω Διδύμας, Φλατσίων ,Παγίδας ,Μυρμηγκίου σύμφωνα με το αρ.πρωτ 
14241/06-03-2013 βεβαίωση της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας .  
β) Στην Δ.Ε Μαστιχοχωρίων στην οποία ανήκουν τα δημοτικά κοιμητήρια Πυργιού ,Καλαμωτής ,Ελάτας 
,Πατρικών 
γ) Στην Δ.Ε Ομηρούπολης στην οποία ανήκουν το δημοτικό κοιμητήριο στην περιοχή "Μερσινίδι" σύμφωνα με 
το αρ.πρωτ.12759/19-03-2012 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης .  
δ) Στην Δ.Ε Καρδαμύλων στην οποία ανήκει μόνο το δημοτικό κοιμητήριο Πιτυούς σύμφωνα με το υπ'αριθμ 
884/23-08-2011 έγγραφο της Δ.Ε Καρδαμύλων.  
ε) Στην Δ.Ε Καμποχώρων ανήκουν τα κοιμητήρια Χαλκείους και Δαφνώνος .  
Στην Δ.Ε Χίου ,Αγίου Μηνά και Αμανής δεν υπάρχουν Δημοτικά Κοιμητήρια.  
Τα προαναφερόμενα κοιμητήρια  βεβαιώνονται ότι είναι δημοτικά και με το υπ'αριθμ 38646/23-07-2013 έγγραφο 
της Ιεράς Μητρόπολης Χίου , Ψαρών και Οινουσσών.  
Νομοθετικό πλαίσιο:  
Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Χίου διέπεται από τις διατάξεις όπως  αυτές ισχύουν: 1) Του Α.Ν. 
445/1968, "Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών"2) Του Α.Ν. 582/1968, "Περί δημοτικών και 
κοινοτικών κοιμητηρίων"3) Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μα?ου 1978, "Περί όρων ιδρύσεως 
κοιμητηρίων" 4) Των άρθρων  966 και 970 Αστικού Κώδικα,5) Του Ν. 547/1977 "Περί Διοικήσεως των μη 
ενοριακών ναών των κοιμητηρίων"  6) Του άρθρου 14 του κανονισμού 8/1979 "Περί Ιερών Ναών και 
Ενοριών"7) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 8) Του Οργανισμού Εσωτερική  Υπηρεσίας του Δήμου  9) 
Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και 10) Από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί  Δημοτικών 
Κοιμητηρίων που δύναται να επιβάλλεται δικαίωμα χρήσης τάφου οριζόμενο με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την 
κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 
582/68) .  
Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης.  
Οι πρώην Δήμοι Μαστιχοχωρίων(πλην Πατρικών) ,Καρδαμύλων και Ομηρούπολης  σύμφωνα με τις αποφάσεις 
που έχουν σταλεί στο Τμήμα Εσόδων είχαν ορίσει τιμές για τα δικαιώματα ταφής αναλόγως των κατηγοριών 
οπότε και θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα τέλη ταφής για τον νέο Δήμο Χίου και να οριστούν ή μη  για τα 
κοιμητήρια του τέως Δήμου Καμποχώρων.  
Σας θέτουμε υπόψιν  ανά Δημοτική Ενότητα και ανά περίπτωση  τα ποσά που έχουν ορισθεί:  
Ά   Δ.Ε Μαστιχοχωρίων (Ελάτας ,Καλαμωτής , Πυργίου ,Πατρικών)  
Με την απόφαση 08/2003 του Τοπικού Συμβουλίου Ελάτας ορίστηκαν τα παρακάτω τέλη:  
1)   Η τιμή αγοράς τάφου στα 800 ευρώ και για χώρο μεγαλύτερο των αγορασθέντων διαστάσεων 100 ευρώ κάθε 
επιπλέον μέτρο.  
2)   Ετήσιο δικαίωμα ταφής 10 ευρώ για 3 χρόνια και πέραν της τριετίας θα διπλασιάζεται το ποσό ετησίως.  
Με την απόφαση 270/2005  του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμωτής  ορίστηκαν τα παρακάτω τέλη:  
1)   Για απλό χωμάτινο τάφο τέλος ταφής 20 ευρώ για την πενταετία και πέραν της πενταετίας 150 ευρώ ετησίως.  
2)   Για μικρό μαρμάρινο ατομικό τάφο τέλος ταφής 50 ευρώ για την πενταετία. Πέραν της πενταετίας 200 ευρώ 
ετησίως .  
3)   Για οικογενειακό μαρμάρινο τάφο δικαίωμα αγοράς 200 ευρώ και από το επόμενο έτος 50 ευρώ ετησίως .  
Με την απόφαση 111/1994  του Τοπικού Συμβουλίου Πυργίου ορίστηκαν τα παρακάτω τέλη:  
1)   Τέλος οικογενειακού τάφου 10,000 δραχμές  ήτοι 29,35 ευρώ ετησίως .  
2)   Τέλος μαρμάρινου τάφου 7,000 δραχμές ήτοι 20,54 ευρώ ετησίως .  
3)   Τέλος κοινού τάφου 2,500 δραχμές ήτοι 7,34 ευρώ ετησίως ,ενώ για την υπερτετραετή ταφή στους 
μαρμάρινους τάφους το τέλος θα είναι 41,09 ευρώ κατ 'έτος  και για τους κοινούς 22 ευρώ κατ'έτος.  
Για την Τοπική Κοινότητα Πατρικών δεν  υπάρχει απόφαση.  
Ά   Δ.Ε Ομηρούπολης (Μερσινίδι)  
Με την ΑΔΣ 14/2007 του τέως Δήμου Ομηρούπολης ορίστηκαν τα παρακάτω τέλη:  
1)   Δικαίωμα ταφής 88,04 ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται και από τους δικαιούχους οικογενειακού τάφου.  
2)   Αγορά οικογενειακού τάφου 4,402,05 ευρώ 
3)   Η ανακομιδή των οστών θα γίνεται με συμπλήρωση της 4ετίας .Η παράταση ταφής θα είναι  μέχρι τον 5ο 
χρόνο θα είναι στα 88,04 και μέχρι τον έκτο χρόνο σε 117,38 ευρώ.  
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Ά   Δ.Ε Ιωνίας (Καλλιμασιάς , Νενήτων , Θολοποταμίου, Καταρράκτη ,Μέσα Διδύμας ,Έξω Διδύμας, Φλατσίων 
,Παγίδας ,Μυρμηγκίου)  
Με την ΑΔΣ 28/1999 του τέως Δήμου Ιωνίας που ισχύει για όλα τα Δημοτικά Κοιμητήρια ορίστηκαν τα 
παρακάτω τέλη :  
1)   Τέλος ταφής 20.000 δραχμές για τους μαρμάρινους τάφους ήτοι 58,69 ευρώ 
2)   Τέλος παραμονής πέραν της πενταετίας 5.000 δραχμές ήτοι 14,67 ευρώ .  
Ά   Δ.Ε Καρδαμύλων (Πιτυός)  
Με την ΑΔΣ 26/1999 του  τέως Δήμου Καρδαμύλων ορίστηκαν τα παρακάτω τέλη :  
1)   Για πενταετή χρήση χωμάτινου τάφου εφάπαξ καταβολή 44,02 ευρώ.  
2)   Για πενταετή χρήση μαρμάρινου τάφου εφάπαξ καταβολή 102,71 ευρώ.  
3)   Πέραν της πενταετίας τέλος 88,04 ευρώ ετησίως .  
Ά   Δ.Ε. Καμποχώρων (Χαλκείους , Δαφνώνος)  
Δεν υπάρχει απόφαση.  
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του  κανονισμού λειτουργίας του τα παρακάτω δικαιώματα και τέλη θα καταβάλλονται 
εφ' άπαξ.  Θα βεβαιώνονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου με στοιχεία που θα αποστέλλει με ευθύνη του ο 
Ληξίαρχος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας  και το αρμόδιο Γραφείο Κοιμητηρίου, του τμήματος 
Περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου  θα εισπράττονται  αποκλειστικά από το Ταμείο του 
Δήμου Χίου. Η βεβαίωση εσόδου  σύμφωνα με το άρθρο 3 Β.Δ. 17.5-15.6.1959 νοείται η κατά τους κειμένους 
νόμους από τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και όργανα των δήμων εκκαθάριση κάποιας απαιτήσεως των δήμων 
και ο προσδιορισμός του ποσού αυτής, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την 
οποία οφείλεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι και σήμερα εξαιτίας ότι δεν εδόθησαν επαρκή στοιχεία από τους 
πρώην Δήμους  και  δεν κατέστη εφικτή η εξακρίβωση των οφειλετών.  
Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν τις κείμενες διατάξεις , τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων 
(ΑΔΣ112/14) και συγκεκριμένα το άρθρο 18 περί δικαιωμάτων του Δήμου τα δικαιώματα που πρέπει να 
ορισθούν είναι τα εξής: 1)Δικαιώματα πενταετούς ταφής 2) Δικαιώματα παράτασης σε τάφους πενταετούς  ταφής 
και 3) Δικαίωμα σύστασης  οικογενειακού τάφου.  
Το τμήμα εσόδων εισηγείται την εναρμόνιση των αποφάσεων επιβολή τελών και δικαιωμάτων των πρώην Δήμων 
με την κανονιστική απόφαση και καλεί το σώμα να αποφασίσει:  
1)   Αν θα παραμείνουν τα τέλη ως είχαν οριστεί από τις τέως κοινότητες ή τέως Δήμους και για λόγους 
ευχρηστίας να στρογγυλοποιηθούν στην δεκάδα ή μη.  
2)   Αν θα ενοποιηθούν τα τέλη ανά Δημοτική Ενότητα και 
3)   Αν θα επιβληθούν ή μη τέλη στην ΔΕ Καμποχώρων για τα Τ.Κ.  Χαλκείους και Δαφνώνος και για την ΔΕ 
Μαστιχοχωρίων στο Δημ. Κοιμητήριο Πατρικών.  
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με  την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 
οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
Συνεπώς η απόφαση απαιτείται να διαβιβαστεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο και διέπεται από τις διατάξεις του αρ. 
79 του 3463/2014.>>  
 
Με την 127/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ενοποίηση των τελών και 
δικαιωμάτων ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια ως ακολούθως:  
1) Τέλη για δικαιώματα για πενταετή ταφή (άπαξ )  ποσό 80,00ευρώ 
2) Τέλη για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ποσού 4.000,00ευρώ 
3)Τέλη για δικαιώματα παράτασης ταφή ως εξής: για τον 6ο χρόνο ποσό 20ευρώ ετησίως , τον 7ο χρόνο ποσό 
40ευρώ ετησίως και από τον 8ο χρόνο και μετά ποσό 80ευρώ ετησίως για κάθε χρόνο παραμονής.  
4) Τέλη για δικαιώματα ταφής σε τάφους ειδικών διαστάσεων 2,5Χ2  προτεινόμενο τέλος 500,00ευρώ άπαξ και 
για τα επόμενα έτη 50,00ευρώ ετησίως.  
 
Οκ. Σκούφαλος ανάφερε ότι δεν συμφωνεί με το ενιαίο τέλος και ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε διαφορετικό 
τέλος ανά κοινότητα ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ συμφωνεί με τα τέλη για τους μεγάλους οικογενειακούς 
τάφους.  
Με την άποψη του κ. Σκούφαλου συμφώνησαν και οι κ.κ. Μυριαγκός και Πυργάρης.  
Ο κ. Καμπούρης Στυλιανός είπε ότι δεν συμφωνεί με τις προτάσεις της Οικονομικής Επιτροπής διότι 
προτείνονται μεγάλες αυξήσεις στα τέλη ειδικότερα στα δημοτικά κοιμητήρια απομακρυσμένων χωριών και 
μάλιστα την στιγμή που ο μέσος όρος των εισοδημάτων αυτών των χωριών είναι κατά πολύ χαμηλότερος από 
άλλες περιοχές.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, την αρ. 112/2014 Κανονιστική Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβούλιου, (Νόμιμη 23613/16-4-2014), την υπ' αριθμ. 127/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, τις διατάξεις του Ν. 4039/2012, Ν.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 
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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 κατά πλειοψηφία 
[Σε σύνολο -28 - παρόντων υπέρ ψήφισαν  -17- σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι κ. Φρεζούλη & Τσαρδάκα, κατά 
ψήφισαν οι -7- σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Σκούφαλος από την ελάσσονα μειοψηφία καθώς και ο κ. 
Πυργάρης από την πλειοψηφία]  
 
Εγκρίνει την ενοποίηση των τελών και δικαιωμάτων ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια ως ακολούθως:  
1) Τέλη για δικαιώματα για πενταετή ταφή (άπαξ)  ποσό 80,00ευρώ 
2) Τέλη για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ποσού 4.000,00ευρώ.  
3) Τέλη για δικαιώματα παράτασης ταφή ως εξής: για τον 6ο χρόνο ποσό 20 ευρώ ετησίως , τον 7ο χρόνο ποσό 

40 ευρώ ετησίως και από τον 8ο χρόνο και μετά ποσό 80 ευρώ ετησίως για κάθε χρόνο παραμονής.  
4) Τέλη για δικαιώματα ταφής σε τάφους ειδικών διαστάσεων 2,5Χ2 μ.,  προτεινόμενο τέλος 500,00 ευρώ άπαξ 

και για τα επόμενα έτη 50,00 ευρώ ετησίως.  
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την αριθ. 127/2016 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος και στη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων.  
Να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου του Δ. Χίου και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 225/2016 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 06/05/2016 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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