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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 134/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή τελών 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου έτους 2014». 

 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 14265/23/18-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Καβακοπούλου Αγανίκη 3)  Τάφας Ηλίας 
4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη    
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία  3) Κόντος 
Σταύρος και 4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της δευτέρας εκ 
των άνω απόντων µελών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 
2 του Ν. 3852/10 το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κ. 
Παπανικολάου Νικόλαος. 
 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14270/18-10-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Κοιµητηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 

 

 Θέµα :  « Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων για το έτος 2014 κατ’ 
άρθρον  17 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου » 
 
 
 
     Παρακαλούµε µε απόφασή σας να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την έγκριση και τον καθορισµό τελών και δικαιωµάτων κατά το άρθρο 17 
του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για το 2014 ως εξής : 

 

 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ 
 

Α. Το δικαίωµα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 480,00 € 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



2. Ζώνη Α' 380,00 € 

3. Ζώνη Β' 280,00 € 

 

 

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

εξής: 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 580,00 € 

2. Ζώνη Α' 430,00 € 

3. Ζώνη Β' 280,00 € 

4. Ζώνη Γ' 130,00 € 

 

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ  
 

Α. Το δικαίωµα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως 

εξής:  

 

 2014 

1. Πολυτελείας 40,00  € 

2. Ζώνη Α΄ 40,00  € 

3. Ζώνη Β΄ 40,00  € 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



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

ως εξής: 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 40,00  € 

2. Ζώνη Α' 40,00  € 

3. Ζώνη Β' 40,00  € 

4. Ζώνη Γ' 40,00  € 

 

 

Γ. Το δικαίωµα Ιεροπραξίας για µνηµόσυνο ορίζεται ως εξής:  

 

 2014 

Ατοµικό 40,00  € 

Οµαδικό 20,00  € 

 

3.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ  

 

A. Το δικαίωµα για άναµµα κανδηλιού µε λάδι της υπηρεσίας ορίζεται ως 

εξής:   

 

 2014 

 20,00 € / 

µήνα 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



Β. Το δικαίωµα για άναµµα κανδηλιού µε παραφινέλαιο της υπηρεσίας 

ορίζεται ως εξής :   

 

 2014 

 20,00 € / 

µήνα 

 

4.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

A. Το δικαίωµα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως 
εξής:   

 

 2014 

1. Πολυτελείας 50,00  € 

2. Ζώνη Α' 50,00  € 

3. Ζώνη Β' 50,00  € 

4. Ζώνη Γ' 50,00  € 

 

5.  ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται 

ως εξής:   

 

 2014 

1. Πολυτελείας 50,00  € 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



2. Ζώνη Α' 50,00  € 

3. Ζώνη Β' 50,00  € 

4. Ζώνη Γ' 50,00  € 

 

Β. Τα τέλη καθαριότητας για µνηµόσυνα ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

Ατοµικό 20,00  € 

Οµαδικό 10,00  € 

 

 

Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

 5,00  € / 

µήνα 

 

∆. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

 50,00  € 

 

α) Η είσπραξη των τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων δύναται να 

προκαταβληθεί προαιρετικά µέχρι και πέντε (5) χρόνια µε την τιµή 

τρέχοντος έτους. 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



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%. 

 

6.     ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ  ΤΑΦΩΝ 
 

Α.  Το δικαίωµα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου 

διαρκούς    

         χρήσεως το τ.µ. ορίζεται ως εξής : 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 2.500 € 

2. Ζώνη Α΄ 2.250 € 

3. Ζώνη Β΄ 2.000 € 

  

 Το ελάχιστο τίµηµα ορίζεται ανά κατηγορία. 

 

 2014 

1. 

Πολυτελείας 

10.000 

€ 

2. Ζώνη Α΄ 9.000 

€ 

3. Ζώνη Β΄ 8.000 

€ 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



     Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο 

ενδιαφερόµενος οφείλει άµεσα, µετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας 

Νεκροταφείου του ∆ήµου, 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.     ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ 
 

Α. Το δικαίωµα ανακοµιδής οστών από τάφους τριετούς και 

οικογενειακούς ορίζεται ως εξής:   

 

 2014 

 60,00  € 

 

 

Β. Το δικαίωµα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως 

εξής: 

 

 2014 

∆ικαιούχοι 100,00  € 

Μη ∆ικαιούχοι 200,00  € 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



Γ. Το δικαίωµα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως 

εξής: 

 

 2014 

 50,00  € 

 

∆. Το δικαίωµα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 

 

 2014 

 80,00  € / 

έτος 

 

 

 

8.     ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Το δικαίωµα παράτασης ανακοµιδής οστών ορίζεται ως εξής: 

 

 2014 

1.Πολυτελείας 

 α΄ εξάµηνο 

45,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 α΄ εξάµηνο 

35,00 € / 

µήνα 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



3. Ζώνη Β΄ 

 α΄ εξάµηνο 

25,00 € / 

µήνα 

4. Ζώνη Γ΄ 

 α΄ εξάµηνο 

15,00 € / 

µήνα 

 

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

 2014 

1.Πολυτελείας 

 β΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 β΄ εξάµηνο 

40,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 

 β΄ εξάµηνο 

30,00 € / 

µήνα 

4. Ζώνη Γ΄ 

 β΄ εξάµηνο 

20,00 € / 

µήνα 

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

 2014 

1.Πολυτελείας 

 γ΄ εξάµηνο 

60,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 γ΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 40,00 € / 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 γ΄ εξάµηνο µήνα 

3. Ζώνη Γ΄ 

 γ΄ εξάµηνο 

30,00 € / 

µήνα 

 
 2014 

1.Πολυτελείας 

 δ΄ εξάµηνο 

70,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

60,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Γ΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

40,00 € / 

µήνα 

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

Α. Το δικαίωµα φύλαξης οστών σε µεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής 

: 

    

 2014 

 25,00  € / 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



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 : 

    

 2014 

 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%. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 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.     ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 
 

Α. Το δικαίωµα παραµονής νεκρών ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

Νεκροθάλαµος 20,00  € 

Ψυγείο 1Ο 24ωρο 30,00  € 

Ψυγείο πέραν 

24ωρου 

50,00  € 

 
 
11.     ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Α. Το δικαίωµα αµοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 50,00  € 

 

Β. Το δικαίωµα συµµετοχής ∆εσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 100,00  € 

 

Γ. Το δικαίωµα συµµετοχής Αρχιµανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 45,00  € 

 

∆. Το δικαίωµα για άνοιγµα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 
 

 2014 

 150,00  € 

 

 

Ε. Το δικαίωµα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 75,00 € 

 
ΣΤ. Το δικαίωµα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 50,00 € 

 

Ζ. Το δικαίωµα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 30,00 € 

 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 24/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 
και αυτές του άρθρου 17 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή 
(επανακαθορισµό) των τελών και δικαιωµάτων κατά το άρθρο 17 του 
Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος για το έτος 2014, ως εξής : 
 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΦΗΣ 
 

Α. Το δικαίωµα ταφής σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως εξής: 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 480,00 € 

2. Ζώνη Α' 380,00 € 

3. Ζώνη Β' 280,00 € 

 

 

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

εξής: 

 

 2014 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



1. Πολυτελείας 580,00 € 

2. Ζώνη Α' 430,00 € 

3. Ζώνη Β' 280,00 € 

4. Ζώνη Γ' 130,00 € 

 

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ  
 

Α. Το δικαίωµα Ιεροπραξίας για ταφή σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως 

εξής:  

 

 2014 

1. Πολυτελείας 40,00  € 

2. Ζώνη Α΄ 40,00  € 

3. Ζώνη Β΄ 40,00  € 

 

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

ως εξής: 

 

 2014 

1. Πολυτελείας 40,00  € 

2. Ζώνη Α' 40,00  € 

3. Ζώνη Β' 40,00  € 

4. Ζώνη Γ' 40,00  € 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 

 

Γ. Το δικαίωµα Ιεροπραξίας για µνηµόσυνο ορίζεται ως εξής:  

 

 2014 

Ατοµικό 40,00  € 

Οµαδικό 20,00  € 

 

3.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ  

 

A. Το δικαίωµα για άναµµα κανδηλιού µε λάδι της υπηρεσίας ορίζεται ως 

εξής:   

 

 2014 

 20,00 € / 

µήνα 

 

Β. Το δικαίωµα για άναµµα κανδηλιού µε παραφινέλαιο της υπηρεσίας 

ορίζεται ως εξής :   

 

 2014 

 20,00 € / 

µήνα 

 

4.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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B. Το δικαίωµα κατασκευής για τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως 
εξής:   

 

 2014 

1. Πολυτελείας 50,00  € 

2. Ζώνη Α' 50,00  € 

3. Ζώνη Β' 50,00  € 

4. Ζώνη Γ' 50,00  € 

 

5.  ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Α. Τα τέλη καθαριότητας για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται 

ως εξής:   

 

 2014 

1. Πολυτελείας 50,00  € 

2. Ζώνη Α' 50,00  € 

3. Ζώνη Β' 50,00  € 

4. Ζώνη Γ' 50,00  € 

 

Β. Τα τέλη καθαριότητας για µνηµόσυνα ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

Ατοµικό 20,00  € 
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Οµαδικό 10,00  € 

 

 

Γ. Τα τέλη καθαριότητας για παρατάσεις ταφής ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

 5,00  € / 

µήνα 

 

∆. Τα τέλη καθαριότητας για οικογενειακούς τάφους ορίζονται ως εξής:   

 

 2014 

 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%. 

 

6.     ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ  ΤΑΦΩΝ 
 

Α.  Το δικαίωµα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού ταφείου 

διαρκούς    

         χρήσεως το τ.µ. ορίζεται ως εξής : 

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩΗΓ-Α2Κ



 

 2014 

1. Πολυτελείας 2.500 € 

2. Ζώνη Α΄ 2.250 € 

3. Ζώνη Β΄ 2.000 € 

  

 Το ελάχιστο τίµηµα ορίζεται ανά κατηγορία. 

 

 2014 

1. 

Πολυτελείας 

10.000 

€ 

2. Ζώνη Α΄ 9.000 

€ 

3. Ζώνη Β΄ 8.000 

€ 

 

     Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο 

ενδιαφερόµενος οφείλει άµεσα, µετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας 

Νεκροταφείου του ∆ήµου, 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%). 
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7.     ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η (ΕΚΤΑΦΗ) - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΣΤΩΝ 
 

Α. Το δικαίωµα ανακοµιδής οστών από τάφους τριετούς και 

οικογενειακούς ορίζεται ως εξής:   

 

 2014 

 60,00  € 

 

 

Β. Το δικαίωµα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο ορίζεται ως 

εξής: 

 

 2014 

∆ικαιούχοι 100,00  € 

Μη ∆ικαιούχοι 200,00  € 

 

Γ. Το δικαίωµα εναπόθεσης οστών σε τάφο τριετούς χρήσεως ορίζεται ως 

εξής: 

 

 2014 

 50,00  € 

 

∆. Το δικαίωµα ταφής σε τάφους αδιάλυτων ορίζεται ως εξής: 
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 2014 

 80,00  € / 

έτος 

 
 
8.     ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 

Α. Το δικαίωµα παράτασης ανακοµιδής οστών ορίζεται ως εξής: 

 

 2014 

1.Πολυτελείας 

 α΄ εξάµηνο 

45,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 α΄ εξάµηνο 

35,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 

 α΄ εξάµηνο 

25,00 € / 

µήνα 

4. Ζώνη Γ΄ 

 α΄ εξάµηνο 

15,00 € / 

µήνα 

 

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

 2014 

1.Πολυτελείας 

 β΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 
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2. Ζώνη Α΄ 

 β΄ εξάµηνο 

40,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 

 β΄ εξάµηνο 

30,00 € / 

µήνα 

4. Ζώνη Γ΄ 

 β΄ εξάµηνο 

20,00 € / 

µήνα 

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

 2014 

1.Πολυτελείας 

 γ΄ εξάµηνο 

60,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 γ΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Β΄ 

 γ΄ εξάµηνο 

40,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Γ΄ 

 γ΄ εξάµηνο 

30,00 € / 

µήνα 

 
 2014 

1.Πολυτελείας 

 δ΄ εξάµηνο 

70,00 € / 

µήνα 

2. Ζώνη Α΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

60,00 € / 

µήνα 
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3. Ζώνη Β΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

50,00 € / 

µήνα 

3. Ζώνη Γ΄ 

 δ΄ εξάµηνο 

40,00 € / 

µήνα 

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

Α. Το δικαίωµα φύλαξης οστών σε µεταλλικές οστεοθήκες (οστεοκιβώτια) ορίζεται ως εξής 

: 

    

 2014 

 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, 
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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 : 

    

 2014 

 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.     ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 
 

Α. Το δικαίωµα παραµονής νεκρών ορίζεται ως εξής: 
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 2014 

Νεκροθάλαµος 20,00  € 

Ψυγείο 1Ο 24ωρο 30,00  € 

Ψυγείο πέραν 

24ωρου 

50,00  € 

 
 
11.     ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Α. Το δικαίωµα αµοιβής χορωδίας για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 50,00  € 

 

Β. Το δικαίωµα συµµετοχής ∆εσπότη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 100,00  € 

 

Γ. Το δικαίωµα συµµετοχής Αρχιµανδρίτη για κάθε ιεροτελεστία ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 45,00  € 

 

∆. Το δικαίωµα για άνοιγµα οικογενειακού τάφου ορίζεται ως εξής : 
 

 2014 
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 150,00  € 

 

 

Ε. Το δικαίωµα ταφής νηπίου (5ετία) ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 75,00 € 

 
ΣΤ. Το δικαίωµα παραχώρησης χρήσης εκκλησίας ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 50,00 € 

 

Ζ. Το δικαίωµα αγοράς οστεοκιβωτίου ορίζεται ως εξής: 
 

 2014 

 30,00 € 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  134/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Κοιµητηρίου 
2. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
3. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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