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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                    

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ  

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθμ  08/2020 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

Αρ. Απόφασης: 28/2020 
Στα Ψαρά σήμερα την 26

η
 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 

ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 

719/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βασιλική Ευαγγελία 

2) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

3) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

4) Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου 

5) Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου 

6) Κουτσοδόντη Βασιλική 

7) Μπεναρδής Γεώργιος 

8) Φρατζέσκου Σοφία 

9) Χατζησκουλίδης Χρήστος 

 

 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1., ανακοίνωσε στο σώμα ότι στην έκτακτη δια περιφοράς 

συνεδρίαση της 31/3/2020 λήφθηκε η υπ’ αριθμόν 15/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για την άμεση 

λήψη επιπρόσθετων έκτακτων και αυστηρότερων μέτρων, αποκλειστικά για τα μικρά νησιά και για την 

περαιτέρω θωράκισή τους από τον COVID-19 και συγκεκριμένα: 

 Τη θέσπιση μέτρου απαγόρευσης της ακτοπλοϊκής μετακίνησης ταξιδιωτών προς τα μικρά νησιά, 

όπως είναι τα Ψαρά για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. 

 Τη θέσπιση μέτρου υποχρεωτικής παραμονής σε καραντίνα 14 ημερών, σε όσους μόνιμους 

κατοίκους επιστρέφουν από ταξίδι σε Αθήνα ή Χίο για σοβαρούς λόγους υγείας και απρόβλεπτης 

ανάγκης. 

 Την πρόβλεψη επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων στις περιπτώσεις μη τήρησης και παραβίασης 

των ανωτέρων μέτρων.   

 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κούτικα Αγγελική 

2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

3) Μπουρέκας Νικόλαος 

4) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα). 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Νεκροταφείο 

για σύσταση οικογενειακού τάφου ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
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έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών: 

 

Στον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου του Δήμου Ψαρών, ο οποίος ψηφίστηκε με 

την υπ’ αρ. 97/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα στα άρθρα 8 και 9 

αναφέρονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Οικογενειακοί Τάφοι 

1. Στο κοιμητήριο του Δήμου Ψαρών δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη σύσταση οικογενειακού 

τάφου με την καταβολή τέλους οικογενειακού τάφου ως αντάλλαγμα, το οποίο καθορίζεται με τις 

σχετικές περί τελών και δικαιωμάτων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση χώρου 

για την δημιουργία οικογενειακών ταφών θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει ο απαραίτητος διαθέσιμος 

χώρος για αυτή τη χρήση. 

2. Όποιος επιθυμεί να του παραχωρηθεί οικογενειακός τάφος οφείλει να υποβάλλει σχετική αίτηση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο χορηγείται στον 

ενδιαφερόμενο παραχωρητήριο, το οποίο αποτελεί τον τίτλο χρήσεως (κατά κυριότητα) του 

οικογενειακού χώρου ταφής. Ωστόσο, δεν παρέχεται σε όσους έχουν ήδη έστω και έναν οικογενειακό 

τάφο για οστά.  

3. Η έκταση του οικογενειακού χώρου ταφής δεν θα υπερβαίνει τα 2,20 τ.μ. 

4. Ο χρόνος παραχώρησης οικογενειακού χώρου ταφής καθορίζεται για περίοδο 20 ετών, με δικαίωμα 

παράτασης. 

5. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα η ίδια έκταση οικογενειακού 

χώρου ταφής. 

6. Οι γενόμενοι νόμιμοι κάτοχοι οικογενειακού τάφου οφείλουν μέσα σε έξι μήνες από την παραχώρηση 

να προβούν απαραίτητα στην περιτοίχιση αυτού, την τοποθέτηση μαρμάρινου Σταυρού και γενικά να 

τον διαμορφώσουν καλλιτεχνικά και αισθητικά κατόπιν σχετικών υποδείξεων της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου. 

7. Για τους μη συμμορφούμενους με την ανωτέρω παράγραφο οι αγορασθέντες τάφοι απαλλοτριώνονται 

προς όφελος του νεκροταφείου και οι τίτλοι κυριότητας αυτοδίκαια ακυρώνονται. 

8. Το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή με δόσεις μετά από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εξουσία επί του τάφου κατά πλήρες περιεχόμενο αποκτάται 

μετά την καταβολή του τέλους και την έκδοση της πράξης παραχώρησης, η οποία συντάσσεται με το 

περιεχόμενο που υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

9. Η χρήση αυτού είναι δυνατή αμέσως μετά την υπογραφή της πράξης παραχώρησης και της 

αποπληρωμής του ορισθέντος ποσού ως προκαταβολή σε περίπτωση παραχώρησης με διακανονισμό. 

Η μη αποπληρωμή του τάφου σε περίπτωση που γίνει διακανονισμός συνεπάγεται την ανάκληση της 

πράξης παραχώρησης και το ποσό που καταβλήθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

10. Η παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου αποδεικνύεται: α) από το αποδεικτικό 

είσπραξης του τέλους από την ταμειακή υπηρεσία, β) από την πράξη παραχώρησης. Εάν ο δικαιούχος 

δηλώσει απώλεια του τίτλου χρήσης του τάφου, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτού με βάση το 

αρχείο της υπηρεσίας.   

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Αποκλειστικό Δικαίωμα Ταφής σε Οικογενειακούς Τάφους 

1. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής: 

α) Στον αρχικό δικαιούχο και στον/στην σύζυγο και στους κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτών. 

β) Στους κατ’ ευθεία γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου, στα τέκνα με γάμο και χωρίς γάμο 

που αναγνωρίστηκαν, στα τέκνα που υιοθετήθηκαν από τον αρχικό δικαιούχο ή και από τους δυο 

συζύγους που είναι δικαιούχοι και στους συζύγους αυτών. 

γ) Στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια εφ’ όσον δίνει 

γραπτή συναίνεση ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο/η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού (ένας 

εξ αυτών). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο εκδίδει 

και σχετική έγκριση, εφόσον καταβληθεί και επιπλέον ιδιαίτερο δικαίωμα (τέλος) που είναι ίσο με το 

μισό του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. 
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δ) Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με 

θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφ’ όσον δεν είναι αρχικοί 

δικαιούχοι. 

2. Ο βαθμός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται την ημέρα 

της κηδείας με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου του τάφου ή, αν δεν υπάρχει αυτός της 

συζύγου του ή των κατιόντων (ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα 

μήνα πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η συγγένεια δεν προκύπτει 

από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται 

φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή μετά την παρέλευση της πενταετίας 

και να εισπράξει τα αντίστοιχα δικαιώματα του Δήμου σε περίπτωση παράτασης της ταφής, όπως 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στο άρθρο 4 § 3 του Α.Ν. 582/1968 σε περίπτωση που δεν 

καταβληθούν. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του νόμου. 

4. Στις οστεοθήκες των οικογενειακών τάφων τοποθετούνται μόνον τα οστά των δικαιούχων. 

5. Η έγγραφη συναίνεση σε κάθε περίπτωση παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.  

6. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου και δεν αναγνωρίζονται ιδιαίτερα 

προνόμια χρήσης σε εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και δικαιώματα συντήρησης του τάφου τα οποία 

οφείλουν ολόκληρα όλοι οι δικαιούχοι έναντι του Δήμου. 

7. Δεν είναι δυνατή η παραίτηση του δικαιώματος οικογενειακού τάφου, η οποία περιλαμβάνει τον όρο 

να περιέλθει το δικαίωμα χρήσης σε πρόσωπο που υποδεικνύει ο ίδιος.» 

 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 696/20-5-2020 αίτηση που υπέβαλε η κα Αρχοντού Μαρία του Εμμανουήλ στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας, ζητά να της παραχωρηθεί χώρος στο Δημοτικό Νεκροταφείο για 

την σύσταση οικογενειακού τάφου. Επίσης αιτείται η εξόφληση του αναλογούντος τέλους να γίνει με 

την καταβολή δέκα (10) μηνιαίων ισόποσων δόσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:  

 τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 

 τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 97/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα 

τα άρθρα 8 και 9  

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5/2020 απόφαση Δ.Σ περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων 

δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με την οποία για το έτος 2020 το τέλος παραχώρησης 

οικογενειακού τάφου για είκοσι χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € (άπαξ) 

 την υπ’ αριθμ.πρωτ. 696/20-5-2020 αίτηση της κας Αρχοντού Μαρίας του Εμμανουήλ 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Την έγκριση παραχώρησης χώρου για περίοδο 20 ετών με δικαίωμα παράτασης, στο Δημοτικό 

Νεκροταφείο Ηρωικής Νήσου Ψαρών, στην κα Αρχοντού Μαρία του Εμμανουήλ, για σύσταση 

οικογενειακού τάφου (ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ), σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του 

Κοιμητηρίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και τις κείμενες διατάξεις και με την καταβολή τέλους 

οικογενειακού τάφου ως αντάλλαγμα, ποσού ύψους 500,00 ευρώ (άπαξ) το οποίο καθορίστηκε για το 

έτος 2020 με την υπ’ αρ. 5/2020 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Β. Την έγκριση καταβολής του ανωτέρω τέλους παραχώρησης οικογενειακού τάφου για είκοσι χρόνια 

με δικαίωμα παράτασης ποσού 500,00 €, σε δέκα (10) μηνιαίες ισόποσες δόσεις των πενήντα (50) 

ευρώ (άρθρο 8 παρ.8 του ισχύοντα κανονισμού). 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28/2020 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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