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Άπθπο 1 
Ανηικείμενο και ζκοπόρ ηος κανονιζμού 
Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ 
γηα ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ 
ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο. 
 
Άπθπο 2 
Νομικό πλαίζιο 
Ο Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ εθδίδεηαη βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο Ρ 4/315 Απόθαζεο, « πεξί όξσλ Ιδξύζεσο Κνηκεηεξίσλ » (ΦΔΚ 
476/20-4-73) απνηειεί δε Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε, πνπ έρεη ηζρύ 
νπζηαζηηθνύ λόκνπ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: 

Σνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (άξζξν 75 παξ. β 10) 

Σνπ ΑΝ 445/1968 « Πεξί Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ». (ΦΔΚ 
130/ Α). 

Σνπ ΑΝ 582/1968 « Πεξί Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ». (ΦΔΚ 
225/ Α). 

Σνπ Ν 547/1977 « Πεξί Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο ησλ κε ελνξηαθώλ 
λαώλ ησλ θνηκεηεξίσλ». (ΦΔΚ 56/Α). 

Σνπ Καλνληζκνύ 8/ 1979 ηεο Ιεξάο πλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο «Πεξί 
Ιεξώλ Ναώλ θαη Κνηκεηεξίσλ». (ΦΔΚ 1/Α). 

Σνπ ΒΓ 542/1961 « Πεξί ησλ ηεξεηέσλ ππό ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 
βηβιίσλ θαη ηνπ ηύπνπ απηώλ». 

Σνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». ( ΦΔΚ 114 θ 145/Α). 

Σνπ ΒΓ ηεο 24/9-20/10/1958 « Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 171/Α). 

Σεο Απόθαζεο Α/5/1210/1978 ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Κνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ «Πεξί όξσλ γηα ηελ ίδξπζε Κνηκεηεξίσλ».( ΦΔΚ424/Β). 
 
Άπθπο 3 
Νομικόρ σαπακηηπιζμόρ 
1. Σα Κνηκεηήξηα ραξαθηεξίδνληαη σο ρώξνη εθηόο ζπλαιιαγήο επί ησλ νπνίσλ 
θαηά ην άξζξν 970 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, κπνξεί λα απνθηάηαη ηδησηηθό 
δηθαίσκα νξηζκέλνπ ρώξνπ ηαθήο. 
2. Η παξαρώξεζε ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο ηαθήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ απνηειεί 
πξάμε δηνηθεηηθήο θύζεσο, γηα ρξήζε δεκνηηθνύ ρώξνπ. Ο ρώξνο επί ηνπ 
νπνίνπ παξαρσξείηαη δηθαίσκα ρξήζεσο, δελ απνηειεί πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 
ηνπ πξνζώπνπ, πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε παξαρώξεζε θαη δελ παξαρσξείηαη ζε 
ηξίηνπο. 



 
Άπθπο 4 
Πεπιγπαθή 
Ωο Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, ζεσξνύληαη νη ρώξνη ησλ 
πξώελ Κνηλνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ Πεληαιόθνπ, Νενρσξνύδαο, Νέαο  
Φηιαδέιθεηαο, Μεζαίνπ, Πεηξσηνύ θαη Μνλνιόθνπ. 
   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Άπθπο 5 
Δνηαθιαζμόρ νεκπών 
1. ηα Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα εληαθηάδνληαη νη ζαλόληεο δεκόηεο ή θάηνηθνη 
Καιιηζέαο, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο ή δόγκαηνο. Καη’  εμαίξεζε, επηηξέπεηαη 
ζύκθσλα κε όξνπο πνπ παξαθάησ αλαθέξνληαη, ε ηαθή ζαλόλησλ «κε δεκνηώλ 
θαη κε θαηνίθσλ».   
2. Ο εληαθηαζκόο επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν 12 σξώλ από ηνλ λνκίκσο 
πηζηνπνηεζέληα ζάλαην θαη ζε πεξίπησζε λεθξνηνκήο, κεηά ηελ εθηέιεζή 
ηεο. Δληαθηαζκόο δελ γίλεηαη, εάλ δελ πξνζθνκηζζεί ζηνλ ππεύζπλν ηνπ 
Κνηκεηεξίνπ ε άδεηα ηαθήο, πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη 
θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν ησλ ιεμηαξρηθώλ πξάμεσλ ζαλάηνπ. 
3. Απαγνξεύεηαη ε ηαθή εθηόο ησλ ρώξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ, σο θαη ζε 
ηδησηηθνύο ρώξνπο, πιελ ησλ Μνλαζηεξηώλ θαη ησλ Ηζπραζηεξίσλ, θαζώο 
θαη ησλ πεξηβόισλ ηδξπκάησλ, ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο.(ηεξσκέλνη, 
πξόζσπα κε ηδηαίηεξε πξνζθνξά πξνο ηδξύκαηα). 
 
Άπθπο 6 
Σάθοι 
1. Οη ηάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο ην αλώηεξν 2,20κ. κήθνο θαη 1,20κ. πιάηνο θαη 
γεληθό βάζνο 1,80κ. πεξίπνπ. Οη Οηθνγελεηαθνί Σάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο ην 
αλώηεξν 2,20κ. κήθνο θαη 3,00κ. πιάηνο θαη γεληθό βάζνο 1,80κ. πεξίπνπ. 
Ο ππζκέλαο ησλ ηάθσλ ζα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1κ. ρακειόηεξα από ηε 
ζηάζκε ησλ πιεζηέζηεξσλ δξόκσλ. 
2. Οη ηάθνη, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνύ, ζα γεκίδνπλ θαιά κε γαηώδε 
πιηθά κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ από απηή ζα ζρεκαηίδεηαη 
γεώινθνο, ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,25κ πεξίπνπ. 
3. Οη ηάθνη ζα έρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 0.50κ ηνπιάρηζηνλ, πνπ ζα 
κεηξάηαη από ηα όξηα ηεο εθζθαθήο. 
4. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θέξεηξνπ κε θάιπκκα από γπαιί ή άιιν κε 
νηθνινγηθό πιηθό. 
5. Η ηαθή γίλεηαη ελ ζεηξά, όπσο ν ζρεδηαζκόο θαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ 
λεθξνηαθείνπ πξνβιέπεη. 
 
 
Άπθπο 7 
Καηηγοπίερ ηάθυν 
1. Οη ηάθνη δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: α)Αηνκηθνί ηάθνη δεθαεηνύο ηαθήο 
θαη β)Οηθνγελεηαθνί ηάθνη ανξίζηνπ ρξόλνπ ηαθήο.  



2. Ο θαζνξηζκόο ηεο ζπγθεθξηκέλε ζέζεο, ζηελ θαηεγνξία πνπ επηζπκεί θάζε 
ελδηαθεξόκελνο, γίλεηαη από ηελ αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ή επηηξνπή ή ηνλ 
ππεύζπλν ηνπ λεθξνηαθείνπ ελ ζεηξά, όπσο ν θαλνληζκόο πξνβιέπεη. 
3. Με απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ηέινο εληαθηαζκνύ, 
αλαπξνζαξκνδόκελν όηαλ ππάξρνπλ ιόγνη. 
 
Άπθπο 8 
Γυπεάν διάθεζη ηάθυν 
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα παξαρσξεί ηάθνπο, γηα ηνλ 
δσξεάλ εληαθηαζκό πξνζώπσλ, πνπ κε ηελ θνηλσληθή, ηνπηθήο ζπνπδαηόηεηαο 
ή εζληθή ηνπο δξάζε πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζην Γήκν θαη ζην Έζλνο, 
θαζώο θαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο Γεκνηώλ (άπνξνη θ.ιπ.). 
 
Άπθπο 9 
Σάθοι άνες νόμιμηρ καηοσήρ  
Οηθνγελεηαθνί Σάθνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη λόκηκε θαηνρή (θαηαβνιή 
δηθαηώκαηνο θαηνρήο), δηαηίζεληαη ειεύζεξα από ην Γήκν, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 
δεθαεηίαο  από ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκό, έζησ θαη αλ ζην παξειζόλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή θέξνληαλ σο νηθνγελεηαθνί. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΑΚΟΜΙΓΗ ΝΔΚΡΩΝ 

Άπθπο10 
Υπόνορ ανακομιδήρ 
1. Η αλαθνκηδή ησλ νζηώλ ελεξγείηαη κεηά παξέιεπζε δεθαεηίαο  από ηελ ηαθή, 
κε κέξηκλα ησλ ζπγγελώλ. 
2. Η εθηαθή ησλ λεθξώλ γηα απηνςία ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, πξηλ 
παξέιζεη δεθαεηία, δηελεξγείηαη κόλν θαηόπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο. 
3. Η αλαθνκηδή ησλ νζηώλ λεθξώλ, πνπ εληαθηάζζεθαλ ζε νηθνγελεηαθνύο 
ηάθνπο, ελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηίαο  από ηελ ηαθή, νπόηε 
θαηαξγείηαη θαη ν νηθνγελεηαθόο ηάθνο, ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ 
εηήζησλ ηειώλ δηαηήξεζεο. 
4. Δάλ εληόο εμακήλνπ  από ηε ιήμε ηεο δεθαεηίαο, νη ζπγγελείο ηνπ 
εληαθηαζζέληνο δελ θξνληίζνπλ γηα ηελ αλαθνκηδή, ε ππεξεζία ηνπ 
λεθξνηαθείνπ ελεξγεί απηεπαγγέιησο ηελ αλαθνκηδή, ηνπνζεηεί ηα νζηά 
ζην νζηενθπιάθην θαη ρξεώλεη ηα λόκηκα πνζά. 
 
Άπθπο 11 
Σέλορ ανακομιδήρ 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί λα ελζσκαηώζεη ην ηέινο ζην δηθαίσκα 
εληαθηαζκνύ, αλαπξνζαξκόδνληάο ην, αλάινγα. 
 
Άπθπο 12 
Παπάηαζη ανακομιδήρ 
Μεηά από αίηεζε ησλ ζπγγελώλ κπνξεί λα παξαηαζεί ν εληαθηαζκόο κέρξη πέληε 
έηε, νπόηε θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα παξαηάζεσο. 
 



Άπθπο 13 
Φύλαξη οζηών 
1. Η θύιαμε νζηώλ ελεξγείηαη,  ζε εηδηθό ρώξν (νζηενθπιάθην), ν νπνίνο δηαζέηεη 
θαηάιιεια νκνηόκνξθα κηθξά θηβώηηα, γηα δέθα ρξόληα ην αλώηεξν.  
2. Σν Οζηενθπιάθην βξίζθεηαη ζε εηδηθό ζηεγαζκέλν ρώξν, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο ζπξίδεο , δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0.30Υ0.30Υ0.50, γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ νζηενζεθώλ. Οη ζπξίδεο θιείλνπλ κε εμσηεξηθά ζπξόθπιια, γηα 
λα κε θαίλνληαη νη ζήθεο. 
3. Γηα ηε θύιαμε ησλ νζηώλ θαηαβάιιεηαη εηδηθό εηήζην ηέινο, πνπ θαζνξίδεηαη 
ζην άξζξν 21. Δάλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο κέζα ζε 90 κέξεο από ηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξόλν, ηα νζηά κεηαθέξνληαη από ηελ ππεξεζία ησλ Κνηκεηεξίσλ 
ζην ρσλεπηήξην. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Απμόδια όπγανα 
Άπθπο 14 
1. Η δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Κνηκεηεξίσλ αζθείηαη από ην Γήκν, δηα ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπεη ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ή 
αλαηίζεηαη ζε λνκηθό πξόζσπν ηνπ Γήκνπ. 
2. Τπεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πεξηβάιινληνο , ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά ηα 
Κνηκεηήξηα ή ειιείςεη απηνύ ν αηξεηόο πξντζηάκελνο.  
3. Η είζπξαμε ησλ ηειώλ , ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ινηπώλ εζόδσλ ησλ 
Κνηκεηεξίσλ γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, θαη κε 
ηξηπιόηππα εηζπξάμεσο ζεσξεκέλα θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
Άπθπο 15 
Γιοίκηζη – Γιασείπιζη Ι. Ναού 
1. Η δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Ι. Νανύ εθάζηνπ Κνηκεηεξίνπ αζθείηαη από ην 
Γήκν, πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδνληαο θαη ηνλ 
αξηζκό ηνπ. 
2. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ησλ εθεκεξίσλ , ηεξνςαιηώλ θαη λεσθόξσλ, 
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηε ζύκθσλε 
γλώκε ησλ αξκόδησλ Μεηξνπνιηηώλ. 
3. Η πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ γίλεηαη, γηα κελ ηνπο εθεκέξηνπο από ηνλ 
αληίζηνηρν Μεηξνπνιίηε, γηα δε ηνπο ινηπνύο από ην Γήκαξρν, (ύζηεξα από 
γλώκε ηνπ Μεηξνπνιίηε).Από ηνπο θαηά λόκν αξκνδίνπο γίλεηαη θαη ε 
απόιπζή ηνπο. 
 
 

Άπθπο 16 
Ώπερ λειηοςπγίαρ 
1. Σα Κνηκεηήξηα  ιεηηνπξγνύλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο από ηελ αλαηνιή 
κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Με απόθαζε Γεκάξρνπ κπνξεί λα νξηζζεί 
κεζεκβξηλή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο. 



2 ε ώξεο πνπ δε ιεηηνπξγνύλ ηα Κνηκεηήξηα απαγνξεύεηαη ε είζνδνο εληόο 
απηνύ ζε νπνηνλδήπνηε. 
 
 
Άπθπο 17 
Βιβλία 
1. Γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ ηεξνύληαη ηα 
παξαθάησ βηβιία: 
α. Βηβιίν επίπισλ, ζθεπώλ, θαη αθηεξσκάησλ Ιεξνύ Νανύ Νεθξνηαθείνπ. 
β. Βηβιίν ελεξγνπκέλσλ εληαθηαζκώλ. 
γ. Βηβιίν αιθαβεηηθνύ επξεηεξίνπ εληαθηαδνκέλσλ. 
δ. Βηβιίν ελεξγνπκέλσλ αλαθνκηδώλ θαη παξαηάζεσλ. 
ε. Βηβιίν θπιαηηνκέλσλ νζηώλ ζην νζηενθπιάθην. 
ζη. Βηβιίν αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθώλ. 
δ. Βηβιίν ελεξγνπκέλσλ λεθξνςηώλ θαη λεθξνηνκώλ. 
2. Τπεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαλνληθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ είλαη ν 
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πεξηβάιινληνο ή ειιείςεη 
απηνύ ν αηξεηόο πξντζηάκελνο. 
 
Άπθπο 18 
Μνημεία 
1. Σα κλεκεία θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά εληόο ησλ 
νξίσλ πνπ θάζε ηάθνο νξίδεη, από ηελ ππεξεζία ηνπ λεθξνηαθείνπ, βάζεη ησλ 
ζρεδίσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
2. Η θαηαζθεπή κλεκείσλ γίλεηαη είηε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ, είηε από ηδηώηεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαηαξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
λεθξνηαθείνπ. Σν θόζηνο επηβαξύλεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζπγγελείο. 
3. Μεηά ηελ αλαθνκηδή, ηα πιηθά ησλ κλεκείσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό 
βξίζθεηαη πάλσ ζ΄ απηά, πεξηέξρνληαη ζην Γήκν. Σα πιηθά απηά κπνξνύλ λα 
επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ή λα εθπνηνύληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ 
θαη Κνηλνηήησλ θαη ην πξντόλ ηεο εθπνίεζεο δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 
δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηκεηεξίνπ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Άπθπο 19 
Δπιβολή, βεβαίυζη και είζππαξη ηελών και δικαιυμάηυν 
Σα πξνβιεπόκελα από ηνλ παξόληα θαλνληζκό ηέιε θαη δηθαηώκαηα ησλ 
Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ επηβάιινληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΒΓ 24/9- 
20/10/1958 « Πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», βεβαηώλνληαη 
θαη εηζπξάηηνληαη βάζεη ηνπ ΝΓ 318/69 «Πεξί βεβαηώζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ 
εζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ησλ άξζξσλ 3-5 ηνπ ΒΓ ηεο 17/5- 
15/6/1959 « Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» θαη δηαηίζεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ 
θαη ησλ ελ απηώ Ιεξώλ Ναώλ. 



 
Άπθπο 20 
Σέλη και δικαιώμαηα 
1. Σα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ησλ δεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ, σο θαη ην ύςνο απηώλ, 
θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη είλαη ηα παξαθάησ: 
α. Γηθαίσκα δεθαεηνύο  ηαθήο γηα δεκόηεο ή θαηνίθνπο Καιιηζέαο. 
β. Γηθαίσκα δεθαεηνύο  ηαθήο γηα «κε δεκόηεο θαη κε  θαηνίθνπο» Καιιηζέαο. 
γ. Άλνηγκα ζθάκκαηνο  
δ. Σέινο πεξηπνίεζεο θαη θαζαξηόηεηαο κλεκείνπ 
ε. Σέινο αλαθνκηδήο 
ζη.  Δηήζην δηθαίσκα παξάηαζεο αλαθνκηδήο 
δ.    Δηήζην ηέινο θύιαμεο νζηώλ 
ε.  Γηθαίσκα δεθαεηνύο  θαηνρήο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 
ζ. Δηήζην δηθαίσκα παξάηαζεο θαηνρήο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ 
2. Σα έζνδα από ηε δηάζεζε ησλ θεξηώλ ηνπ Ιεξνύ Νανύ βεβαηώλνληαη θαη 
εηζπξάηηνληαη σο έζνδα ηεο ηνπηθήο ελνξίαο. 
3. Σν δεκνηηθό πκβνύιην πξνβαίλεη ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ θαη 
δηθαησκάησλ, όπνηε απηό θξηζεί ζθόπηκν. 
 
Άπθπο 21 
Ύτορ ηελών και δικαιυμάηυν 
1α.Γηθαίσκα δεθαεηνύο ηαθήο γηα δεκόηεο ή θαηνίθνπο Καιιηζέαο:100€ 
1β. Γηθαίσκα δεθαεηνύο  ηαθήο γηα «κε δεκόηεο θαη κε  θαηνίθνπο» Καιιηζέαο:  

3000€ 
2.Άλνηγκα ζθάκκαηνο:150€ (πξναηξεηηθή αλάζεζε ζε ηδηώηεο  ή δεκνηηθή 

ππεξεζία) 
3.Σέιε πεξηπνίεζεο θαη θαζαξηόηεηαο κλεκείνπ: 150€(πξναηξεηηθή αλάζεζε ζε 

ηδηώηεο  ή δεκνηηθή ππεξεζία) 
4.Σέινο αλαθνκηδήο: 200€ (πξναηξεηηθή αλάζεζε ζε ηδηώηεο  ή δεκνηηθή 

ππεξεζία) 
5. Δηήζην δηθαίσκα παξάηαζεο αλαθνκηδήο:  30€  
6. Δηήζην ηέινο θύιαμεο νζηώλ: 15€  

7. Γηθαίσκα δεθαεηνύο  θαηνρήο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ: 1000€ 
8. Δηήζην δηθαίσκα παξάηαζεο θαηνρήο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ: 100€ 
 
 
 
 

 

Άπθπο 22 
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ  
Ο παξόλ θαλνληζκόο ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ, από ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην Καιιηζέαο. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 1998 θαη πξηλ από απηό,  πξέπεη 
λα ζπληειεζηεί κέρξη ηελ 31/12/2011. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ηα έηε1999 - 2000,  πξέπεη λα 
ζπληειεζηεί κέρξη ηελ 31/12/2012. 



 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ηα έηε 2001-2002,  πξέπεη λα 
ζπληειεζηεί κέρξη ηελ 31/12/2013. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2003,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί 
κέρξη ηελ 31/12/2014. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2004,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί 
κέρξη ηελ 31/12/2015. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2005,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί 
κέρξη ηελ 31/12/2016. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2006,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί 
κέρξη ηελ 31/12/2017. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2007,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί 
κέρξη ηελ 31/12/2018. 
 Η αλαθνκηδή ησλ ζαλόλησλ θαηά ην έηνο 2008 θαη κέρξη ηεο ςεθίζεσο ηνπ 
Καλνληζκνύ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην,  πξέπεη λα ζπληειεζηεί κέρξη ηελ 
31/12/2019. 
 

Το δικαίωμα παράηαζης ανακομιδής ιζτύει σπολογιζόμενο με πρόζθεζη ζηα 

προαναθερθένηα έηη. 


