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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 16
της  16ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης  184

ΘΕΜΑ  1ο: Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 
                   & εφεξής.

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν.  Αντιστάσεως)  σήμερα την  16η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,
ημέρα της  εβδομάδος Δευτέρα και  ώρα 18:30,  συνήλθε  σε τακτική  συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 11274/12-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010),  περί  "Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης",  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους συμβουλίων  των
δημοτικών  κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγίων  Θεοδώρων,  στον
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και  στον Δήμαρχο κ.  ΓΚΙΩΝΗ
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  επί συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα   δεκαπέντε  (15),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης
Σπυρίδων,  4.Πέρρας  Σωτήριος,  5.Θυμής  Φίλιππος,  6.Πρωτοπαππά  Μαρία,
7.Παντελέου  Κων/νος,   8.Νικολάου Σωτήριος,  9.Κορδαλή Σωτηρία,  10.Ρουμελιώτης
Γεώργιος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Στάμου Γεώργιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος,
14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Πέτρου Θεόδωρος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος,
αντίστοιχα, καθώς και ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ.
Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα.

Α π ό  ν  τ  ε  ς:  1.Θυμής  Μιχαήλ,  2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Σπύρου  Κων/νος,
4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Παύλου  Παύλος,  6.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  7.Βαρελάς
Παναγιώτης,  8.Γεωργίου  Χαράλαμπος,  9.Δόσχορης  Κων/νος,  10.Κοφινάς  Ηλίας,
11.Θεοδώρου Αγγελική,  12.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κκ.  Βαρελάς Παναγιώτης & Γεωργίου
Αθανάσιος,  ενώ αποχώρησε ο κ.  Στάμου Γεώργιος,   ο  οποίος απουσίαζε  έως την  
ολοκλήρωσή της.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. α) Ο Κανονισμός Λειτουργίας & Δικαιωμάτων Χρήσεως Δημοτικού Νεκροταφείου
Λουτρακίου (Παλαιό Νεκροταφείο),  ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ.  161/5-7-
1968 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Περαχώρας και εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθ. 30548/26-9-1968 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.
β)  Η  υπ’  αριθ.  429/13-11-2003  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου   Λουτρακίου  –
Περαχώρας, περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του ανωτέρω Κανονισμού, η οποία
νομιμοποιήθηκε με  την υπ’ αριθ.  18454/22-12-2003 Απόφαση Δ/νσης Τοπ.  Αυτ.  -
Δ/σης Ν. Κορινθίας.
2. Η  υπ’  αριθ.  249/20-7-1993  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Λουτρακίου  –
Περαχώρας, περί Λειτουργίας του Οστεοφυλακίου Λουτρακίου.
3. Η  υπ’  αριθ.  164/22-12-1995  Απόφαση  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Ισθμίας  περί
Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας Νεκροταφείων Κοινότητας Ισθμίας.
4. Ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  Δημοτικού  Κοιμητηρίου  του  τέως  Δήμου  Αγίων
Θεοδώρων, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 200/4-12-2003 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων.
5. Η υπ’ αριθ. 205/13-7-2011 (ΑΔΑ:4Α5ΧΩΛ3-05Β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του  Δήμου  μας,  περί  έγκρισης  Κανονισμού  Λειτουργίας  του  2ου Δημοτικού
Κοιμητηρίου Λουτρακίου, στη θέση Άσπρα Χώματα, η οποία νομιμοποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. 1087/21-5-2012 όμοια Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
6. Η υπ' αριθ. 209/25-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ4ΡΩΛ3-1Λ2, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση
Δημοτικού  Συμβουλίου  που  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  18305/16-02-2018
όμοια  της  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.  και  με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας
Δημοτικού Κοιμητηρίου Περαχώρας.
7. Η υπ' αριθ. 210/25-09-2017 (ΑΔΑ:6ΣΕΚΩΛ3-Κ4Π, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση
Δημοτικού  Συμβουλίου  που  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  35907/16-02-2018
όμοια  της  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.  και  με  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας
Δημοτικού Κοιμητηρίου Πισίων.
8. Η  υπ’  αριθ.  276/2015  (ΑΔΑ:Ω0Λ8ΩΛ3-5Φ7,  σε  ορθή  επανάληψη)  Απόφαση
Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  οποία  ακυρώθηκε  εν  μέρει  με  την  υπ’  αριθ.
4209/110470πε,3986/105575πε/11-01-2016  (ΑΔΑ:Ω9ΠΒΟΡ1Φ-ΓΨΞ)  όμοια
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,  και  με  την  οποία  αφενός  δεν  αναπροσαρμόσθηκαν  τα  τέλη
νεκροταφείου στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας για το έτος 2016 & εφεξής,
παραμένοντας στα επίπεδα που καθορίστηκαν με τις υπ’ αριθ.  364/2011 & 26/2013
Α.Δ.Σ., κι αφετέρου καθορίστηκαν τα τέλη για το Νέο Νεκροταφείο Λουτρακίου στη
θέση Άσπρα Χώματα, για το έτος 2016 και εφεξής.
9. Η  από  02-04-2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία αναφέρει ότι: 
 τα  έσοδα  από  τα  τέλη  χρήσης  νεκροταφείου  θα  ανέλθουν  στο  ποσό  των
433.356,79 € και αναλύονται ως κάτωθι:  
Κ.Α.  041  - Έσοδα νεκροταφείων 37.750,00 ευρώ   
Κ.Α.   2119.001  -  Έσοδα  από  δικαιώματα  και  τέλη  λειτουργίας  Δημοτικών
νεκροταφείων 15.000,00 ευρώ     
Κ.Α. 3219.003 - Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων 380.606,79 ευρώ
                    Σύνολο εσόδων                           433.356,79 ευρώ
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 τα έξοδα της υπηρεσίας νεκροταφείων θα ανέλθουν στο ποσό των 396.909,12 €
και αναλύονται ως κάτωθι:
Κ.Α. 45 - Υπηρεσία νεκροταφείων 396.909,12 ευρώ 
                          Σύνολο εξόδων                           396.909,12 ευρώ
Επειδή τα Έσοδα υπερτερούν των Εξόδων, προτείνει  το ύψος των τελών να μην
αναπροσαρμοσθεί  για  τους  δημότες,  ενώ  να  μειωθεί  για  τους  ετεροδημότες,
αναφέροντας αναλυτικά και το ύψος αυτών. 
10.Η  υπ’  αριθ.  57/2018  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία
γνωμοδότησε περί 
 της  μη  αναπροσαρμογής  των  τελών  Νεκροταφείου  για  τους  δημότες  στις  Δ.Κ.
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  (Λουτράκι),  Ισθμίας  και  Αγίων  Θεοδώρων,  τα  οποία
παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ' αριθ. 276/2015 (σε ορθή
επανάληψη) Α.Δ.Σ. (η οποία νομιμοποιήθηκε ως προς το σκέλος αυτό)
 της  μείωσης  των  τελών  Νεκροταφείου  για  τους  ετεροδημότες  στις  ανωτέρω
Κοινότητες
 του  καθορισμού  των  τελών  Νεκροταφείου  για  τα  Κοιμητήρια  Περαχώρας  και
Πισίων
για το έτος 2018 και εφεξής στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
11.Οι υπ’ αριθ. 16/2018, 15/2018, 13/2018 & 16/2018 Αποφάσεις των συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων και Ισθμίας
καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Πισίων,  αντίστοιχα, με τις οποίες γνωμοδότησαν
σχετικά.
12.Το  από  06-07-2018  σχετικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω,  μετά  από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των κκ. Γεωργίου Αθανασίου & Βαρελά Παναγιώτη και 

          απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου & Μουζάκη Αθανασίου)

1. Εγκρίνει 
 τη  μη  αναπροσαρμογή  των  τελών  Νεκροταφείου  για  τους  δημότες  στις  Δ.Κ.
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  (Λουτράκι),  Ισθμίας  και  Αγίων  Θεοδώρων,  τα  οποία
παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ' αριθ. 276/2015 (σε ορθή
επανάληψη) Α.Δ.Σ. (η οποία νομιμοποιήθηκε ως προς το σκέλος αυτό)
 τη  μείωση  των  τελών  Νεκροταφείου  για  τους  ετεροδημότες  στις  ανωτέρω
Κοινότητες 
για το έτος 2018 και εφεξής στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων,
σύμφωνα  με  την  από  02-04-2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ. 57/2018 Α.Ο.Ε.
2. Καθορίζει τα τέλη Νεκροταφείου για τα Κοιμητήρια Περαχώρας και Πισίων,
για το έτος 2018 και εφεξής στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων,
σύμφωνα  με  την  από  02-04-2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  της  Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ. 57/2018 Α.Ο.Ε., ως κάτωθι:

3



Α) ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ-ΠΕΡΑΧΏΡΑΣ: 

Α1. Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ   (Παλαιό Νεκροταφείο)  
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε  23,50 € ανά έτος
μετά την τριετία.
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου   σε  78,30 € 
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε  99,00 € ανά έτος
μετά την τριετία 
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 € ανά έτος
μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ   (επέκταση Παλαιού)  

1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε  23,50 € ανά έτος
μετά την τριετία.
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε  78,30 € 
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε  99,00  €  ανά έτος
μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.
3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 € ανά έτος
μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 €.
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
23,50 € ανά έτος  
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 € 
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
99,00 €.
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.
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3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
198,00 €  ανά έτος 
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 €.
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
23,50 € ανά έτος  
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 € 
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
99,00 €.
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.
3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
198,00 €  ανά έτος 
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

Α2. Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΚΥΡΑ - ΒΡΥΣΗΣ

1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 77,40 €.
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 €.
2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου   σε  77,40 €
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 99,00 € 
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.
3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 €  ανά έτος
μετά την τριετία
γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

Α3. Τοπική Κοινότητα Πισίων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΩΝ

1. ΔΗΜΟΤΕΣ
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 €.
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
20,50 € ανά έτος  
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2. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)
α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής  σε 104,40 € 
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
99,00 €.
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.
3. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι
α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  
β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε
198,00 €  ανά έτος 
γ.  Δικαίωμα  τετραετούς  ταφής  σε  υπάρχοντα  οικογενειακό  τάφο  συγγενών  εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΓΊΩΝ ΘΕΟΔΏΡΩΝ: 
Β1. Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
 για τους ήδη παραχωρημένους τάφους
α) για τους οικογενειακούς τάφους:  200 € εφάπαξ εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί
προηγούμενες υποχρεώσεις
β) για τους τετραετούς ταφής: 30 € ετησίως για την τετραετία και πέραν αυτής τα
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ε οριζόμενα
 για τους νέους τάφους
α) για τους οικογενειακούς τάφους:  σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.  γ  & 12 του
Κανονισμού.
β) για τους τετραετούς ταφής: 30 € ετησίως.
 Οι τιμές αφορούν απλό τάφο.  Για διπλούς ή τετραπλούς εφαρμόζονται  τα
διπλάσια ή τετραπλάσια ποσά.
 Καθορίζεται ετήσιο τέλος καθαριότητας ύψους 45 € ετησίως.
 Το τέλος υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών καθορίζεται στο ποσόν των
500 € τόσο για τους δημότες όσο και τους ετεροδημότες.
 Το τέλος Οστεοφυλακίου καθορίζεται στο ποσόν των 20 € ετησίως.

Γ) Συμπληρωματικές Διατάξεις
α. Δικαίωμα καθαριότητας και εξωραϊσμού νεκροταφείου σε 5,10 € ετησίως.
β. Τέλος ανόρυξης τάφου σε 50,10 €.
γ.  Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε 20,00 €.
δ. Δικαίωμα αποκομιδής των οστών από τάφο τριετούς χρήσης και  οικογενειακό
σε 10,00 €.
ε. Για τον ενταφιασμό νεκρού σε άλλο τάφο για ένα έτος εξαιτίας μη πλήρους
αποσύνθεσης δικαιούχου οικογενειακού τάφου σε 30,00 € ανά έτος. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  184/2018.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές)

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 17 Ιουλίου 2018
             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.

6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

