
Για τις βασικές δραστηριότητες του Κοιμητηρίου της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχουν 

ορισθεί, με την με αριθμό 9/6-10-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα παρακάτω τέλη και δικαιώματα: 

 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 

 

 

Α. Δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς ταφής. 

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΑΦΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1. Α΄ 690 ευρώ 

2. Β΄ 415 ευρώ 

3. Γ΄ 270 ευρώ 

4. ΒΡΕΦΩΝ 160 ευρώ 

 

            Για βρέφη μέχρι έξι (6) μηνών και για απόρους με την προσκόμιση του 

νόμιμου δικαιολογητικού βεβαίωσης της απορίας, το δικαίωμα ταφής παρέχεται 

δωρεάν. 

            Στις ανωτέρω τιμές προστίθεται ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του Ταμείου 

Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 

 

 

Β. Δικαίωμα παράτασης τριετούς ταφής. 

 

ΕΤΟΣ Α΄ ΘΕΣΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΘΕΣΗ ΒΡΕΦΩΝ 

1
ο
 128 ευρώ   78 ευρώ   35 ευρώ 

2
ο
 225 ευρώ 141 ευρώ   60 ευρώ 

3
ο 
 330 ευρώ 230 ευρώ 102 ευρώ 

4
ο
 440 ευρώ 270 ευρώ 120 ευρώ 

 

Μπορεί να χορηγηθεί και εξαμηνιαία παράταση, με τίμημα μειωμένο κατά 50% της 

αντίστοιχης θέσης και έτους. 



            Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υφίσταται άνεση χώρου, χορηγείται 

και επιπλέον χρόνος παράτασης, με τίμημα το ίδιο με αυτό του τέταρτου χρόνου. 

 

 

Γ. Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου 

διπλής θέσης με οστεοθήκη 

 

Οικογενειακός τάφος 21.000 ευρώ 

Άδεια οικοδόμησης 500 ευρώ 

Σύνολο 21.500 ευρώ 

 

            Η άδεια οικοδόμησης καταβάλλεται εφάπαξ, ενώ για τον οικογενειακό τάφο 

παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής: 

α. Με δόσεις: προκαταβολή το 40% (8.400 €) και το υπόλοιπο 60% (12.600 €) 

εξόφληση σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις των 2.100 ευρώ. 

β. Μετρητοίς: παρέχεται έκπτωση 5% (19.950 €). 

 

 

Δ. Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου 

    μονής θέσης με οστεοθήκη. 

 

Οικογενειακός τάφος 11.000 ευρώ 

Άδεια οικοδόμησης 390 ευρώ 

Σύνολο 11.390 ευρώ 

 

            Η άδεια οικοδόμησης καταβάλλεται εφάπαξ, ενώ για τον οικογενειακό τάφο 

παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής: 

            Επίσης προτείνεται διακανονισμός πληρωμής: 

α. Με δόσεις: προκαταβολή το 40% (4.400 €) και το υπόλοιπο 60% (6.600 €) 

εξόφληση σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις των 1.100 ευρώ. 



β. Μετρητοίς: παρέχεται έκπτωση 5% (10.450 €). 

 

 

Ε. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο. 

 

            Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο για τους δικαιούχους ανέρχεται στα 

415 ευρώ. 

 

 

ΣΤ. Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε οικογενειακό τάφο μη δικαιούχων 

 

            Το δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε οικογενειακό τάφο για τους μη 

δικαιούχους είναι 130 ευρώ κάθε χρόνο για τα τρία πρώτα χρόνια και από τον τέταρτο 

και πλέον χρόνο 230 ευρώ. 

 

 

Ζ.  Δικαίωμα διάθεσης πολυετούς οστεοθήκης. 

 

ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ 20 ΕΤΗ 

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 1.230 ευρώ 

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ 1.060 ευρώ 

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ    850 ευρώ 

 

 

Η.  Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

 

1. Νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό   70 ευρώ 

2. Μνημόσυνα στον Ιερό Ναό (ομαδικά)   25 ευρώ 

3. Μνημόσυνα στον Ιερό Ναό (ιδιαίτερα)   40 ευρώ 



4. Εκταφή   47 ευρώ 

5. Οστεοκιβώτιο Α΄ 130 ευρώ 

6. Οστεοκιβώτιο Β΄   70 ευρώ 

7. Οστεοκιβώτιο Γ΄   50 ευρώ 

8. Οστεοκιβώτιο Δ΄   32 ευρώ 

9. Φύλαξη οστών ετησίως για τα πρώτα 3 έτη   40 ευρώ 

10. Φύλαξη οστών για κάθε έτος από 4ο έως 6ο   62 ευρώ 

11. Φύλαξη οστών για κάθε έτος πέραν 6ετίας   90 ευρώ 

12. Νεκροστάσιο   47 ευρώ 

13. Πλύσιμο οστών   26 ευρώ 

14. Άδεια δραστηριότητας   47 ευρώ 

15. Παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι 24 ώρες   47 ευρώ 

 

 


