
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                         ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ 2Ζ 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 39/18 ΝΘΡΥΒΟΗΝ  2021 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   299/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 18ε  Νθησβξίνπ  2021, εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα 11:00  

ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

8279/14.10.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη 

απόληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε 

απαξηία. 

Σνλ θ. Μπεθηάξε Γεκήηξην, πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 7ν  : Θαζνξηζκόο δεκνηηθώλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο ππεξεζίαο 
Λεθξνηαθείσλ γηα ην έηνο 2022 θαη εθεμήο, ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο 
Θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο. 
  
   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ, όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηζ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπήο : «Απνθαζίδεη γηα ηνλ θαζνξηζκό ή ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ, δηθαησκάησλ 

θαη γεληθώο ησλ εζόδσλ ησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη κε ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο ηνπο, θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ. 582/1968 (Α’ 225).» 

    ηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

επί ηνπ ζέκαηνο , ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                               ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ  14-10-2021 
ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                                        
ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ – ΒΝΣΑΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
 
              

          ΞΟΝΠ:  -    Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 
           Ρκήκα πνζηήξημεο Αηξεηώλ Νξγάλσλ  
 
ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό δεκνηηθώλ ηειώλ, θόξσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο ππεξεζίαο 
Νεθξνηαθείσλ γηα ην έηνο 2022 θαη εθεμήο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ΄ αξηζκό 66/2021 Απόθαζε Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ (Οξζή Δπαλάιεςε) πνπ αθνξά ζηνλ λέν Καλνληζκό Νεθξνηαθείσλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε: 

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ



- Σελ ππ΄ αξηζκό 66/2021 (Οξζή Δπαλάιεςε) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: ΦΓΒΗΧ9Π-Φ57) κε 
ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν λένο Καλνληζκόο Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ, όπνπ ζην άξζξν 22 πεξηγξάθνληαη ηα 
ηέιε θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο Νεθξνηαθείσλ.  

- Σελ ππ΄ αξηζκό 164211/2021 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & 
Ινλίνπ (ΑΓΑ: ΦΦΠΟΟΡ1Φ-30Α) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκόο Κνηκεηεξίσλ 

- Σν ππ΄ αξηζκό νηθ. 173636/2021 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο & 
Ινλίνπ όπνπ εθθξάζηεθαλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ σο άλσ Καλνληζκό, παξαζέηνπκε ηα είδε ησλ ηειώλ 
θαη δηθαησκάησλ, ην ύςνο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κε λέα απόθαζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ: 

α/ 
α 

Θ.Α. 
ΔΠΝΓΝ 

ΞΗΛΑΘΑΠ: ΡΔΙΖ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

1 0412.01 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ γηα ηξηεηή ρξήζε (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

2 0411.01 Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

3 0412.02 Γηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 7) 

4 0412.03 Γηθαίσκα αλόξπμεο ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 

5 0414.01 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 11) 

6 0414.02 

Γηθαίσκα αλαθνκηδήο θαη κεηαθνξάο νζηώλ γηα λέα ηαθή (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 

12) 

7 0414.03 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο κε εηζαγγειηθή εληνιή (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 11) 

8 0417.01 

Σέιε ζπληήξεζεο & θαζαξηόηεηαο λεθξνηαθείσλ αλά έηνο (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 

5, 7§7 θαη 7.1) 

9 0415.01 Δθ’ άπαμ ηέινο ρξήζεο ζπξίδσλ νζηενθπιαθίνπ γηα θύιαμε νζηώλ γηα δέθα 

(10)ρξόληα θαη ηέινο αλαλέσζεο γηα θάζε επόκελε δεθαεηία (έσο ηε ζπκπιήξσζε 40 

εηώλ ζπλνιηθά) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

10 

0412.04 
Σέινο κεηαθνξάο νζηώλ από άιιν θνηκεηήξην ζην δεκνηηθό θνηκεηήξην είηε γηα ηε 

θύιαμε απηώλ ζην νζηενθπιάθην (εθόζνλ είλαη ζε ιεηηνπξγία) (ΑΟΘΟΝ 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

11 0413.01 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ηεο αλαθνκηδήο ησλ λεθξώλ, πνπ 

εληαθηάζηεθαλ ζε ηξηεηνύο δηάξθεηαο ηάθνπο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εηήζην κε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, (κέρξη θαη δύν (2) έηε επηπιένλ), ύζηεξα από 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ νηθείσλ. (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

12 

0413.02 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λεθξόο δελ έρεη 

απνζηεσζεί, θαη παξακέλεη, (κέρξη θαη δύν (2) έηε επηπιένλ). (ΑΟΘΟΝ 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

13 0417.03 Σέινο απνθνκηδήο νγθσδώλ απνξξηκκάησλ λεθξνηαθείσλ θαζώο θαη ην ηέινο 

δηάζεζεο αλά νγθώδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, ην είδνο ηνπ θηι.) 

(εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ θνηκεηεξίσλ) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 

14 0417.04 Σέινο δηθαηώκαηνο από ηνλ δηθαηνύρν γηα θαηάιεςε έθηαζε πεξηζζόηεξεο ηεο 

παξαρσξεκέλεο ή ηεο ζπλήζνπο παξαρσξεζείζαο κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 

Κνηκεηεξίσλ ε νπνία δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηάθνπ (από ηελ ςήθηζε ηνπ 

θαλνληζκνύ θαη εθεμήο) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

 
 
 
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, θαη κεηά από ζπλεξγαζία ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε ηελ Γηεύζπλζε 

Πεξηβάιινληνο, παξαζέηνπκε α) ηελ αλάιπζε ησλ εζόδσλ ηεο ππεξεζίαο λεθξνηαθείσλ, αλά ηέινο θαη δηθαίσκα θαη 

πξνηείλνπκε ην ύςνο ηνπ θαζελόο θαη β) ηελ αλάιπζε ησλ εμόδσλ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

αληαπνδνηηθό ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ΚΤΑ θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ.  

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΠΝΓΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΔΡΝΠ 2022 

α/α 
Θ.Α. 

ΔΠΝΓΝ 
ΞΗΛΑΘΑΠ: ΡΔΙΖ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 

ΑΛΑΙΠΖ 
ΔΠΝΓΥΛ 

 

1 0412.01 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ γηα ηξηεηή ρξήζε (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 100 αηηήκαηα γηα ηάθνπο γηα ηξηεηή 

ρξήζε. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν δηθαίσκα λα αλέξρεηαη ζηα 400 €. 

100 X 400 € 40000 

2 0411.01 Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

 

  Οη θελνί νηθνγελεηαθνί ηάθνη είλαη: 10 Γηπινί θαη 15 κνλνί. 15 X 600 €  

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ



Πξνηείλεηαη ην ύςνο ηνπ δηθαηώκαηνο, γηα ιόγνπο θνηλήο αληηκεηώπηζεο 

όισλ ησλ δεκνηώλ, ίδηα ηηκνιόγεζε γηα όιεο ηηο θνηλόηεηεο, ην νπνίν λα 

αλέξρεηαη ζε: 600 € γηα κνλό ηάθν, 1.200€ γηα δηπιό ηάθν. 

10 X 1.200 € 9000 

12000 

3 0412.02 Γηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 7) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 75 αηηήκαηα γηα ηαθή ζε 

νηθνγελεηαθό ηάθν. 75 X 20 € 1500 
  

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν δηθαίσκα-ηέινο λα αλέξρεηαη ζε 20€ 
  

4 0412.03 Γηθαίσκα αλόξπμεο ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 

 

  

Θα θαζνξηζηεί κε λέα απόθαζε αθνύ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεηηθό άξζξν 

ζηνλ θαλνληζκό θνηκεηεξίσλ 
0 

0 

5 0414.01 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 11) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππάξμνπλ 5 αηηήκαηα γηα αλαθνκηδή νζηώλ. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν δηθαίσκα λα αλέξρεηαη ζηα 50 €. 

5 X 50€ 

250 

6 0414.02 
Γηθαίσκα αλαθνκηδήο θαη κεηαθνξάο νζηώλ γηα λέα ηαθή (ΑΟΘΟΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 12) 

 

  
Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππάξμνπλ 2 αηηήκαηα γηα αλαθνκηδή θαη 

κεηαθνξά νζηώλ γηα λέα ηαθή. Πξνηείλεηαη ην δηθαίσκα αλόξπμεο ηάθνπ 

λα αλέξρεηαη ζηα 50 €. 

2 X 50€ 

100 

7 0414.03 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο κε εηζαγγειηθή εληνιή (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 11) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζεί 1 ζρεηηθό αίηεκα. Πξνηείλεηαη ην 

αληίζηνηρν δηθαίσκα λα αλέξρεηαη ζηα 50 €. 

1 X 50€ 

50 

8 0417.01 
Ρέιε ζπληήξεζεο & θαζαξηόηεηαο λεθξνηαθείσλ αλά έηνο (ΑΟΘΟΑ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5, 7§7 θαη 7.1) 

 

  Με βάζε ηα βεβαησζέληα έζνδα έηνπο 2021, ηέιε ζπληήξεζεο θαη 

θαζαξηόηεηαο λεθξνηαθείσλ βεβαηώζεθαλ ζε 4100 δηθαηνύρνπο ηάθσλ. 

Πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ε ηηκή ησλ ηειώλ ζπληήξεζεο θαη 

θαζαξηόηεηαο ζηα 20€. 

4.100 X 20€ 82000 

9 0415.01 
Δθ' άπαμ ηέινο ρξήζεο ζπξίδσλ νζηενθπιαθίνπ γηα θύιαμε νζηώλ γηα δέθα 
(10) ρξόληα θαη ηέινο αλαλέσζεο γηα θάζε επόκελε δεθαεηία (έσο ηε 
ζπκπιήξσζε 40 εηώλ ζπλνιηθά) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 10 ζρεηηθά αηηήκαηα. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ηελ δεθαεηία 

10 X 50€ 
500 

10 0412.04 
Ρέινο κεηαθνξάο νζηώλ από άιιν θνηκεηήξην (εθηόο Γήκνπ) ζην δεκνηηθό 
θνηκεηήξην γηα ηε θύιαμε απηώλ ζην νζηενθπιάθην (εθόζνλ είλαη ζε 
ιεηηνπξγία) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 20 ζρεηηθά αηηήκαηα. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 
20 X 50€ 1000 

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ



11 0413.01 

Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ηεο αλαθνκηδήο ησλ λεθξώλ, πνπ 
εληαθηάζηεθαλ ζε ηξηεηνύο δηάξθεηαο ηάθνπο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εηήζην κε 
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, (κέρξη θαη δύν (2) έηε επηπιένλ), 
ύζηεξα από εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ νηθείσλ. (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 
5) 

 

  

Σν 2022 δελ ζα ππνβιεζνύλ ζρεηηθά αηηήκαηα, δεδνκέλν όηη ε ιεηηνπξγία 

ηάθσλ ηξηεηνύο ρξήζεο ζα μεθηλήζεη κέζα ζην έηνο (άξα ε αλάγθε απηή 

ζα πξνθύςεη ζε 3 έηε) 

0 X 50€ 

0 
  

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

 

 

12 0413.02 
Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν λεθξόο δελ 
έρεη απνζηεσζεί, θαη παξακέλεη, (κέρξη θαη δύν (2) έηε επηπιένλ). (ΑΟΘΟΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

 

  

Σν 2022 δελ ζα ππνβιεζνύλ ζρεηηθά αηηήκαηα, δεδνκέλν όηη ε ιεηηνπξγία 

ηάθσλ ηξηεηνύο ρξήζεο ζα μεθηλήζεη κέζα ζην έηνο (άξα ε αλάγθε απηή 

ζα πξνθόςεη ζε 3 έηε) 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

0 X 50€ 0 

13 0417.03 
Ρέινο απνθνκηδήο νγθσδώλ απνξξηκκάησλ λεθξνηαθείσλ θαζώο θαη ην ηέινο 
δηάζεζεο αλά νγθώδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, ην είδνο ηνπ 
θηι.) (εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ θνηκεηεξίσλ) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 75 ζρεηηθά αηηήκαηα. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

75 X 50€ 3750 

14 0417.04 

Ρέινο δηθαηώκαηνο από ηνλ δηθαηνύρν γηα θαηάιεςε έθηαζε πεξηζζόηεξεο ηεο 
παξαρσξεκέλεο ή ηεο ζπλήζνπο παξαρσξεζείζαο κε βάζε ηνλ Θαλνληζκό 
Θνηκεηεξίσλ ε νπνία δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηάθνπ (από ηελ 
ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη εθεμήο) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

 

  

Δθηηκάηαη όηη ην 2022 ζα ππνβιεζνύλ 10 ζρεηηθά αηηήκαηα. 

Πξνηείλεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 100€ ην έηνο 

10 X 100€ 1000 

ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΥΛ 151150 

 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΔΡΝΠ 2022 

Θ.Α. 
ΔΜΝΓΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ 
2022 

61 Ακνηβέο αηξεηώλ νξγάλσλ & ηξίησλ 4.150 

62 Παξνρέο ηξίησλ 100.000 

63 Φόξνη- Σέιε 2.000 

64 Λνηπά γεληθά έμνδα 5.000 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 10.000 

7 Έξγα 30.000 

 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 151.150 

 
       Ο Αλ. Σκήκαηνο Δζόδσλ            Ο Αλ. Πξ/λνο Σκήκαηνο              Η Πξ/λε Γηεύζπλζεο  
          & Γεκ. Πεξηνπζίαο            Πξνϋπ/ζκνπ, Λνγηζηεξίνπ   Οηθ/θώλ Τπεξεζηώλ  
      Μαπξαγάλεο Παλαγηώηεο             Υξηζηνδνύινπ Υξήζηνο             Σζεθνύξα Αζαλαζία 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ



-Θαζνξίδεη ηα δεκνηηθά ηέιε, θόξνπο θαη δηθαηώκαηα ηεο ππεξεζίαο Νεθξνηαθείσλ γηα ην έηνο 2022 θαη 

εθεμήο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ΄ αξηζκό 66/2021 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Οξζή 

Δπαλάιεςε) πνπ αθνξά ζηνλ λέν Καλνληζκό Νεθξνηαθείσλ ηνπ Γήκνπ σο θάησζη :  

α/α 
Θ.Α. 

ΔΠΝΓΝ 
ΞΗΛΑΘΑΠ: ΡΔΙΖ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΞΝΠΝ 

1 0412.01 Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ γηα ηξηεηή ρξήζε (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 400,00 

Σν αληίζηνηρν δηθαίσκα θαζνξίδεηαη ζηα 400 €. 

   

600,00 (κνλόο) 
1.200,00 
(δηπιόο 

2 0411.01 Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

Σν ύςνο ηνπ δηθαηώκαηνο, γηα ιόγνπο θνηλήο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ δεκνηώλ, ίδηα ηηκνιόγεζε γηα όιεο ηηο θνηλόηεηεο, ην 

νπνίν λα θαζνξίδεηαη ζε: 600 € γηα κνλό ηάθν, 1.200 γηα δηπιό ηάθν. 

3 0412.02 Γηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθό ηάθν (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 7) 20,00 

Σν αληίζηνηρν δηθαίσκα-ηέινο θαζνξίδεηαη ζε 20€ 

4 0412.03 Γηθαίσκα αλόξπμεο ηάθνπ (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 0 

Θα θαζνξηζηεί κε λέα απόθαζε αθνύ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεηηθό άξζξν ζηνλ θαλνληζκό θνηκεηεξίσλ 

5 0414.01 Γηθαίσκα αλαθνκηδήο (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 11) 50,00 

Σν αληίζηνηρν δηθαίσκα θαζνξίδεηαη ζηα 50 €. 

6 0414.02 
Γηθαίσκα αλαθνκηδήο θαη κεηαθνξάο νζηώλ γηα λέα ηαθή (ΑΟΘΟΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 12) 

50,00 

Σν δηθαίσκα αλόξπμεο ηάθνπ θαζνξίδεηαη ζηα 50 €. 

7 0414.03 
Γηθαίσκα αλαθνκηδήο κε εηζαγγειηθή εληνιή (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 
11) 

50,00 

Σν αληίζηνηρν δηθαίσκα θαζνξίδεηαη ζηα 50 €. 

8 0417.01 
Ρέιε ζπληήξεζεο & θαζαξηόηεηαο λεθξνηαθείσλ αλά έηνο (ΑΟΘΟΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5, 7§7 θαη 7.1) 

20,00 

Καζνξίδεηαη ε ηηκή ησλ ηειώλ ζπληήξεζεο θαη θαζαξηόηεηαο ζηα 20€. 

9 

 

0415.01 

 

Δθ' άπαμ ηέινο ρξήζεο ζπξίδσλ νζηενθπιαθίνπ γηα θύιαμε νζηώλ 
γηα δέθα (10) ρξόληα θαη ηέινο αλαλέσζεο γηα θάζε επόκελε δεθαεηία 
(έσο ηε ζπκπιήξσζε 40 εηώλ ζπλνιηθά) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

50,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ηελ δεθαεηία 

10 
 

0412.04 
Ρέινο κεηαθνξάο νζηώλ από άιιν θνηκεηήξην (εθηόο Γήκνπ) ζην 
δεκνηηθό θνηκεηήξην γηα ηε θύιαμε απηώλ ζην νζηενθπιάθην 
(εθόζνλ είλαη ζε ιεηηνπξγία) (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 15) 

50,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ



11 0413.01 

Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ηεο αλαθνκηδήο ησλ λεθξώλ, 
πνπ εληαθηάζηεθαλ ζε ηξηεηνύο δηάξθεηαο ηάθνπο, ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη εηήζην κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, (κέρξη 
θαη δύν (2) έηε επηπιένλ), ύζηεξα από εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ησλ 
νηθείσλ. (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

50,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

12 0413.02 

Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζε ηαθήο) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
λεθξόο δελ έρεη απνζηεσζεί, θαη παξακέλεη, (κέρξη θαη δύν (2) έηε 
επηπιένλ). (ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 5) 

50,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

13 0417.03 

Ρέινο απνθνκηδήο νγθσδώλ απνξξηκκάησλ λεθξνηαθείσλ θαζώο θαη 
ην ηέινο δηάζεζεο αλά νγθώδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο 
ηνπ, ην είδνο ηνπ θηι.) (εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ θνηκεηεξίσλ) (ΑΟΘΟΝ 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 21) 

50,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 50€ ην έηνο 

14 0417.04 

Ρέινο δηθαηώκαηνο από ηνλ δηθαηνύρν γηα θαηάιεςε έθηαζε 
πεξηζζόηεξεο ηεο παξαρσξεκέλεο ή ηεο ζπλήζνπο παξαρσξεζείζαο 
κε βάζε ηνλ Θαλνληζκό Θνηκεηεξίσλ ε νπνία δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ηάθνπ (από ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη εθεμήο) 
(ΑΟΘΟΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ – 6) 

100,00 

Καζνξίδεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο ζε 100€ ην έηνο 

 

Από ηελ είζπξαμε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ εθηηκάηαη όηη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ ηεο 
ππεξεζίαο λεθξνηαθείσλ ζα δηακνξθσζεί γηα ην έηνο 2022,  ζην πνζό ησλ 151.150,00€. 
 
Ρν αλσηέξσ πνζό εθηηκάηαη όπσο θαιύςεη ηνπο θάησζη θσδηθνύο εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
έηνπο 2022 : 
 
 

Θ.Α. 
ΔΜΝΓΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ 
2022 

61 Ακνηβέο αηξεηώλ νξγάλσλ & ηξίησλ 4.150 

62 Παξνρέο ηξίησλ 100.000 

63 Φόξνη- Σέιε 2.000 

64 Λνηπά γεληθά έμνδα 5.000 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 10.000 

7 Έξγα 30.000 

 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 151.150 

- Οπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε θαηαξγείηαη. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 299/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Πδξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- Πηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο  

            5.- Βνπδνύξεο Ληθόιανο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ      

        ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
 

ΑΔΑ: 6ΙΙΞΩ9Π-ΚΔΟ
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