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Τέλη και Δικαιώματα 2015  

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης με την 34/2014 απόφασή του ορίζει τα 

τέλη και δικαιώματα που θα ισχύουν από 1-1-2015 και για όλο το έτος στο Κοιμητήριο της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν ως εξής: 

 

Α.  Δικαίωμα ταφής σε τάφο τριετούς ταφής 

  

Θέση   Α΄ 840,00 ευρώ 

Θέση   Β΄ 330,00 ευρώ 

Θέση   Γ΄ 200,00 ευρώ 

Βρεφών 110,00 ευρώ 

Στην τιμή διάθεσης τάφου τριετούς ταφής από 1-1-2015 περιλαμβάνεται η τριετής 

ταφή και το τέλος ανακομιδής (εκταφή). Για βρέφη μέχρι έξι (6) μηνών και για απόρους με 

την προσκόμιση του νόμιμου δικαιολογητικού βεβαίωσης της απορίας, το δικαίωμα ταφής 

παρέχεται δωρεάν. 

 

Β.  Δικαίωμα παράτασης τριετούς ταφής 

ΕΤΟΣ Α΄ ΘΕΣΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΘΕΣΗ ΒΡΕΦΩΝ 

1
ο
 200,00 ευρώ   60,00 ευρώ   25,00 ευρώ 

2
ο
 300,00 ευρώ 110,00 ευρώ   45,00 ευρώ 

3
ο 
 350,00 ευρώ 180,00 ευρώ   80,00 ευρώ 

4
ο
 450,00 ευρώ 210,00 ευρώ 100,00 ευρώ 

 

Ο τρίτος και τέταρτος χρόνος παράτασης χορηγείται μόνο εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα χώρου ταφής. Μπορεί, μετά από σχετικό αίτημα του αμεσότερου συγγενή, 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, μετά από αίτημα του αμεσότερου συγγενή, με τίμημα το ίδιο με 

αυτό του τέταρτου χρόνου. 

 

Γ. Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου 

διπλής θέσης ταφής με οστεοθήκη  

 Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου, η τιμή διάθεσης 

ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και η άδεια οικοδόμησης στο 

ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. 

 Επίσης, παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής: 
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α. Με δόσεις: προκαταβολή το 40% (7.200,00 €) και το υπόλοιπο 60% (10.800,00 €), 

εξόφληση σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις των 1.800,00 ευρώ. 

β. Μετρητοίς: παρέχεται έκπτωση 3% (17.460,00 €). 

 

Δ. Δικαίωμα παραχώρησης χρήσης χώρου για σύσταση οικογεν. τάφου μονής θέσης 

Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου μονής θέσης, η τιμή 

διάθεσης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500,00) ευρώ και η άδεια 

οικοδόμησης στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320,00) ευρώ. 

 Επίσης, παρέχεται δυνατότητα διακανονισμού πληρωμής: 

α. Με δόσεις: προκαταβολή το 40% (3.800,00 €) και το υπόλοιπο 60% (5.700,00 €), 

εξόφληση σε έξι (6) άτοκες διμηνιαίες δόσεις των 9.500,00 ευρώ. 

β. Μετρητοίς: παρέχεται έκπτωση 3% (9.215,00 €). 

 

Ε. Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο 

 Το δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο για τους δικαιούχους είναι το ίδιο με αυτό 

του ενταφιασμού σε τάφο τριετούς ταφής Β΄ θέσης, δηλαδή τριακόσια τριάντα (330,00) ευρώ, 

ενώ το αντίστοιχο για τους μη δικαιούχους είναι το ίδιο με αυτό του τάφου τριετούς ταφής Α΄ 

θέσης, δηλαδή οκτακόσια σαράντα (840,00) ευρώ. 

 

 

ΣΤ. Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου οικογενειακού τάφου των μη δικαιούχων 

 Το δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε οικογενειακό τάφο για τους μη δικαιούχους 

ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ κάθε χρόνο για τα τρία (3) πρώτα χρόνια και 

από τον τέταρτο (4) και πλέον χρόνο στο ποσό των εκατόν εβδομήντα (170,00) ευρώ για 

κάθε έτος. 

 

Ζ.  Δικαίωμα διάθεσης πολυετούς οστεοθήκης 

 Το δικαίωμα διάθεσης οστεοθήκης είναι συνάρτηση των ετών παραχώρησης και του 

επιπέδου (ύψους) που βρίσκεται η κάθε οστεοθήκη. 

ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ 20 ΕΤΗ 10 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ 

Α΄ επίπεδο 1.100,00 € 660,00 400,00 

Β΄ επίπεδο 950,00 € 570,00 340,00 

Γ΄ επίπεδο 760,00 € 460,00 270,00 

 

Η.  Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΤΕΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1. Νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό   50,00 ευρώ 

2. Μνημόσυνα στον Ιερό Ναό (ομαδικά)   13,00 ευρώ 
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3. Οστεοκιβώτιο    27,00 ευρώ 

4. Φύλαξη οστών ετησίως για τα πρώτα 3 έτη   30,00 ευρώ 

5. Φύλαξη οστών για κάθε έτος πέραν 3ετίας   47,00 ευρώ 

6. Φύλαξη οστών για κάθε έτος πέραν 6ετίας   67,00 ευρώ 

7. Νεκροστάσιο   38,00 ευρώ 

8. Πλύσιμο οστών   21,00 ευρώ 

9. Άδεια δραστηριότητας   38,00 ευρώ 

10. Μέχρι 24ωρη παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο   38,00 ευρώ 

 

 Δικαιώματα τα οποία έπρεπε να εξοφληθούν κατά τη διάρκεια του 2014, εξοφλούνται 

με το τιμολόγιο που ίσχυε κατά τη περίοδο που γεννήθηκε η απαίτηση, δηλαδή με το 

τιμολόγιο έτους 2014. 

 Το τέλος εκταφής καταργείται από 1-1-2015 και επομένως οποιαδήποτε εκταφή 

διενεργηθεί μετά την ημερομηνία αυτή θα γίνεται ατελώς. 

 


