www.neafiladelfeia.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια,

15 - 10 - 2012

Αρ.Πρωτοκόλλου:

12451

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα
: Δημ.Κοιμητηρίου
Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97
143 41 Ν.Φ.
Πληροφορίες : Βουλγαρίδου Ε.
Τηλ.
: 210 2317716
Fax
: 210 2313205

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

ΚΟΙΝ:

Θέμα : « Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 κατ’ άρθρον
17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου »

Παρακαλούμε όπως με απόφασή σας εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό τελών και δικαιωμάτων κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας
του Δημοτικού Νεκροταφείου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το έτος 2013 ως
εξής :
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ
Α. Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής:

1. Πολυτελείας
2. Ζώνη Α'
3. Ζώνη Β'

2013
500,00 €
400,00 €
300,00 €

Β. Το δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής:

1.
2.
3.
4.

Πολυτελείας
Ζώνη Α'
Ζώνη Β'
Ζώνη Γ'

2013
650,00 €
500,00 €
350,00 €
200,00 €

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ
Α. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής:

1. Πολυτελείας
2. Ζώνη Α΄
3. Ζώνη Β΄

2013
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Β. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως
εξής:

1.
2.
3.
4.

Πολυτελείας
Ζώνη Α'
Ζώνη Β'
Ζώνη Γ'

2013
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

Γ. Το δικαίωμα Ιεροπραξίας για μνημόσυνο ορίζεται ως εξής:

Ατομικό
Ομαδικό

2013
50,00 €
20,00 €

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ
A. Το δικαίωμα για άναμμα κανδηλιού με λάδι της υπηρεσίας ορίζεται ως εξής:
2013
20,00 € / μήνα
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Β. Το δικαίωμα για άναμμα κανδηλιού με παραφινέλαιο της υπηρεσίας ορίζεται
ως εξής :
2013
25,00 € / μήνα

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
A. Το δικαίωμα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Πολυτελείας
Ζώνη Α'
Ζώνη Β'
Ζώνη Γ'

2013
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

5. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής:

1.
2.
3.
4.

Πολυτελείας
Ζώνη Α'
Ζώνη Β'
Ζώνη Γ'

2013
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Β. Τα τέλη καθαριότητας για μνημόσυνα ορίζονται ως εξής:

Ατομικό
Ομαδικό

2013
20,00 €
10,00 €

Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής:
2013
5,00 € / μήνα
Δ. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής:
2013
50,00 €
α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να
προκαταβληθεί προαιρετικά μέχρι και πέντε (5) χρόνια με την τιμή τρέχοντος
έτους.
β) Η εξόφληση των τελών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31
Μαρτίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν
της 31ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 € το μήνα,
υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1η Απριλίου και εντεύθεν. Χρέη από
το 2004 και εντεύθεν επιβαρύνονται με ποσοστό 50%.
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6.

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
Α. Το δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου διαρκούς
χρήσεως το τ.μ. ορίζεται ως εξής :

1. Πολυτελείας
2. Ζώνη Α΄
3. Ζώνη Β΄

2013
2.500 €
2.250 €
2.000 €

Το ελάχιστο τίμημα ορίζεται ανά κατηγορία.

1. Πολυτελείας
2. Ζώνη Α΄
3. Ζώνη Β΄

2013
10.000 €
9.000 €
8.000 €

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος
οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να
καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ανέρχεται στο 40% της αξίας του τάφου. Το
υπόλοιπο 60% μπορεί να δοθεί μετρητοίς ή το αργότερο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις. Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Χαρτόσημο (3%) και Ο.Γ.Α.
(0,60%).

7.

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ
Α. Το δικαίωμα ανακομιδής οστών από τάφους τριετούς και οικογενειακούς
ορίζεται ως εξής:
2013
60,00 €

Β. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής:

Δικαιούχοι
Μη Δικαιούχοι

2013
100,00 €
200,00 €

Γ. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως εξής:
2013
50,00 €
Δ. Το δικαίωμα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής:
2013
80,00 € / έτος

4

8.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Α. Το δικαίωμα παράτασης ανακομιδής οστών ορίζεται ως εξής:

1.Πολυτελείας
α΄ εξάμηνο
2. Ζώνη Α΄
α΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Β΄
α΄ εξάμηνο
4. Ζώνη Γ΄
α΄ εξάμηνο

2013
45,00 € / μήνα
35,00 € / μήνα
25,00 € / μήνα
15,00 € / μήνα

Για το β΄ εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 € / μήνα, δηλαδή :

1.Πολυτελείας
β΄ εξάμηνο
2. Ζώνη Α΄
β΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Β΄
β΄ εξάμηνο
4. Ζώνη Γ΄
β΄ εξάμηνο

2013
50,00 € / μήνα
40,00 € / μήνα
30,00 € / μήνα
20,00 € / μήνα

Για το γ΄ και δ΄ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 € / μήνα, δηλαδή :

1.Πολυτελείας
γ΄ εξάμηνο
2. Ζώνη Α΄
γ΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Β΄
γ΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Γ΄
γ΄ εξάμηνο

1.Πολυτελείας
δ΄ εξάμηνο
2. Ζώνη Α΄
δ΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Β΄
δ΄ εξάμηνο
3. Ζώνη Γ΄
δ΄ εξάμηνο

2013
60,00 € / μήνα
50,00 € / μήνα
40,00 € / μήνα
30,00 € / μήνα

2013
70,00 € / μήνα
60,00 € / μήνα
50,00 € / μήνα
40,00 € / μήνα

Για το ε΄ και στ΄ εξάμηνο και για κάθε εξάμηνο πέρα αυτών αυξάνεται κατά 20,00 € / μήνα
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9.

ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ
Α. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται

ως εξής :
2013
25,00 € / έτος
1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια)
δύναται να προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους.
2) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου
τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31ης
Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 € το μήνα, υπολογιζόμενης της
καθυστέρησης από την 1η Απριλίου και εντεύθεν. Χρέη από το 2009 και εντεύθεν
επιβαρύνονται με ποσοστό 50%.
Β. Το δικαίωμα φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες ορίζεται ως εξής :
2013
100,00 € / έτος
1) Η είσπραξη των τιμών φύλαξης οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες δύναται να
προκαταβληθεί μέχρι και τρία (3) χρόνια με την τιμή τρέχοντος έτους.
2) Η πληρωμή των τελών για μαρμάρινες οστεοθήκες όταν προκαταβάλλονται για
5ετία ορίζεται έκπτωση 10%.
3) Η εξόφληση των τιμών αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος
κάθε μήνα λήξης της μαρμάρινης τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της
πληρωμής πέραν της λήξης αυτής, το ποσό προσαυξάνεται κατά 1,00 € το μήνα,
υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1η του επομένου μηνός και εντεύθεν. Χρέη
από το 2004 και εντεύθεν επιβαρύνονται με ποσοστό 50%.
10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ

Α. Το δικαίωμα παραμονής νεκρών ορίζεται ως εξής:

Νεκροθάλαμος
Ψυγείο 1Ο 24ωρο
Ψυγείο πέραν 24ωρου
11.

2013
20,00 €
30,00 €
50,00 €

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Α. Το δικαίωμα αμοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής:
2013
50,00 €
Β. Το δικαίωμα συμμετοχής Δεσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής:
2013
100,00 €
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Γ. Το δικαίωμα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής:
2013
45,00 €
Δ. Το δικαίωμα για άνοιγμα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής :
2013
150,00 €

Ε. Το δικαίωμα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής:
2013
85,00 €
ΣΤ. Το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής:
2013
50,00 €
Ζ. Το δικαίωμα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής:
2013
30,00 €

Εισηγητής

Η Έφορος

Βουλγαριδου
Ελισάβετ

Ο
Διευθυντής

Λαρδής
Ιορδάνης

Η Γεν.
Γραμματέας

Ο
Αντιδήμαρχος

Αμπατζή
Κωνσταντίνα

Μπόβος
Χαράλαμπος
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
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