
 

Τα έσοδα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου καθορίζονται ως εξής : 

 

Α)∆ικαίωµα ταφής σε οικογενειακό Τάφο Α & Β κατηγ.  124,00 €        

    ∆ικαίωµα ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης                       95,00€  

    ∆ικαίωµα ταφής για βρέφη µέχρι ενός έτους                 ∆ωρεάν  

   

Β) ∆ικαίωµα ανακοµιδής των οστών  ή εκταφής ,το οποίο εισπράττεται 

κατά την εκταφή : 

Σε Οικογενειακό Τάφο Α & Β Κατηγορίας                       70,90 €  

Σε  τάφο τριετούς   χρήσης                                                 36,00€  

∆ικαίωµα  εκταφής µετά από Εισαγγελική παραγγελία  : 

Σε Οικογενειακό τάφο Α & Β κατηγορίας                       105,00€  

Σε  τάφο τριετούς χρήσης   53,50€  

                                             

Γ) ∆ικαίωµα παράτασης εκταφής ανεξαρτήτου κατηγορίας: 

 

      Για το πρώτο     τρίµηνο     10,00€      µηνιαίως   

      Για το δεύτερο  τρίµηνο     25,00€       µηνιαίως 

      Για το τρίτο       τρίµηνο     35,00€      µηνιαίως 

      Για το τέταρτο  τρίµηνο      50,00€      µηνιαίως   

      Για  το δεύτερο     χρόνο    100,00€    µηνιαίως.  

                                                                                    

∆) ∆ικαίωµα  φύλαξης  οστών  στο οστεοφυλάκιο     10,50€    ετησίως ,  

     ∆ικαίωµα φύλαξης οστών σε οικογενειακό τάφο  28,00 €  εφάπαξ. 

     ∆ικαίωµα   χρήσης σε  χώρο αδιάλυτων                 10,50€    ετησίως .  

     ∆ικαίωµα παραχώρησης χρήσης οστεοθυρίδας     250,00€   για 5 

χρόνια.  

  

Ε) ∆ικαίωµα συντήρησης τάφων, καθαριότητα χώρου κ.λ.π.: 

 

Για οικογενειακό τάφο  ανεξαρτήτως κατηγορίας    67,00€   

ετησίως 

Για τάφο τριετούς  χρήσης                                           9,70 €   

ετησίως 

       

Ζ) Άναµµα  κανδηλιού γίνεται δωρεάν µε αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
                                                    
 Η)∆ικαίωµα  χρήσης για την παραχώρηση των οικογενειακών τάφων  

 

Τάφος Α κατηγορίας διαστάσεων    2.50Χ3.00     21.000,00€  

Τάφος Β κατηγορίας διαστάσεων    1.40Χ2.80     12.000,00€  

 



Η) Σε περίπτωση αυθαιρεσιών,µετά από γνωµάτευση της 

Τεχν.Υπηρεσίας,η κατασκευή κατεδαφίζεται µε απόφαση ∆ηµάρχου και 

επιβάλλεται πρόστιµο 100,00 €. 

 

Τα έσοδα του Ιερού Ναού του Κοιµητηρίου καθορίζονται ως εξής : 

 

Α) ΚΗ∆ΕΙΕΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

  

 1.Κηδεία µε ένα ιερέα    27,00€. 

 2.Κηδεία µε δύο ιερείς   53,00€. 

 3. Κηδεία µε περισσότερους ιερείς  10 5,00€. 

 4. Κηδεία µε χορωδία στολισµό και δύο ιερείς  79,00€. 

 5. Κηδεία µε δεσπότη  στολισµό και χορωδία  105,00€. 

 

Β) ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΤΕΛΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

 1.Μνηµόσυνα τα οποία τελούνται οµαδικά στη Θεία λειτουργία 

21,00€. 

 2. Μνηµόσυνα τα οποία τελούνται ιδιαιτέρως  40,00€. 

 3. Μνηµόσυνα µε χορωδία τα οποία τελούνται ιδιαιτέρως  66,00€. 

 4. Μνηµόσυνα µε χορωδία και δεσπότη που τελούνται ιδιαιτέρως  

79,00€. 
 


