
 

 

 
                                                                      
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
     Από το πρακτικό της 25ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς   της  18ης Νοεµβρίου 2015, η οποία συνεχίσθηκε την 19η Νοεµβρίου 
2015.    

     Αριθµός Απόφασης  258/ 2015 
                                     Περίληψη 

Έγκριση της αριθµ. 356 / 2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής µε θέµα: 
«Καθορισµός τελών κοιµητηρίων έτους 2016». 
 

          Στο Αργοστόλι, σήµερα  18 Νοεµβρίου  του έτους 2015    ηµέρα  Τετάρτη &  ώρα  
17.30  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε  σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από 
την µε αριθµ. πρωτ:  43921/16-11-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  έγγραφη 
πρόσκληση  του Προέδρου  που έχει εκλεγεί µε τις διατάξεις του άρθρου 64 
Ν3852/2010 ,η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
Η συνεδρίαση συνεχίσθηκε και την 19η Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη.  
    Σε σύνολο σαράντα ένα (41) µελών, ευρέθησαν παρόντα τα  τριάντα έξι (36) και     
ονοµαστικά:  
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (36 )                 ΑΠΟΝΤΕΣ: (5) 

1.         ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ                                    απών στην 258/15 αποφ.            
2.         ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

3.           ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                     

4.           ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                

5.           ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ                                
6.           ΓΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ                                                  
7.           ΓΑΡΜΠΗ  ΣΟΦΙΑ                                

8.           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                 

9.           ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     

10.   ΚΕΚΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                         

11.   ΚΟΚΚΟΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ                                     

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
   

                  
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     
            Αργοστόλι    26-11-2015 
                Αριθ. Πρωτ.:  45712 
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12.   ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                           ΑΠΩΝ 

13.   ΚΟΚΚΟΣΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                       

14.   ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                   
15.   ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                        ΑΠΩΝ 

16.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ    ΑΓΓΕΛΟΣ                             

17.   ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  
18.   ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                           
19.   ΜΑΡΚΕΤΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ                                                              
20.   ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                             
21.   ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                  απών στην 258/15 αποφ.            

22.   ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

24.   ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ                             

25. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                             
26. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                
27. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                      ΑΠΩΝ 
28. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΟΛΓΑ                                                απoύσα στην 258/15 αποφ.        
29. ΜΕΝΑΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                
30. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                    
31. ΦΛΩΡΑΤΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                               ΑΠΩΝ 
32. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                          απών στην 258/15 αποφ.            
33. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                                             ΑΠΩΝ 
34. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 απών στην ψηφοφορία της 258/15 αποφ.            
35. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                      
36. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               
37. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                 απών στην 258/15 αποφ.            
38. ∆ΕΣΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                   απών στην 258/15 αποφ.            
39. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               απών στην ψηφοφορία της  258/15 αποφ.            
40. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
41. ΠΑΡΙΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ                                                  απών στην 258/15 αποφ.            

 
Στην συνεδρίαση  παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος 

Παρίσης. 
       
Ακολούθως ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Α/∆ήµαρχο κα Σ. Γαρµπή η οποία θέτει 
υπόψη του Συµβουλίου την αριθµ. 356 /15 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής η 
οποία  έχει ως εξής: 
                                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της   30 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   11η  
Νοεµβρίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   356  / 2015  
ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τελών κοιµητηρίων έτους 2016 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Στο Αργοστόλι σήµερα   11  η   Νοεµβρίου    του έτους 2015 , ηµέρα   Τετάρτη    και 
ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42965 /5-11-2015  
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα   πέντε    (5) και 
ονοµαστικά:  
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                          
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                     Φλωράτος Θεόδωρος                                                        
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                 
3.  Ανουσάκης Νικόλαος   (ΑΠΩΝ στις 353-354-355 & 356/2015)                         Ζαπάντης Ανδρέας     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                            Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                           
5. Αλέξανδρος Μοσχονάς (αναπληρ.  Μέλος ΑΠΩΝ στις  357& 358 /2015)           Λυκούδης ∆ιονύσιος     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
θέτει υπόψη της Επιτροπής προς συζήτηση τα παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 
1. Άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων για την ακύρωση της µε αριθµό 30299/16-09-2015 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
2. Αποδέσµευση πίστωσης 69.388,85  € σχετικά µε την αναβάθµιση φωτισµού κοιν/στων χώρων 
Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας. 
3. Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης της προµήθειας υλικών αναβάθµισης φωτισµού κοιν/στων χώρων 
Αργοστολίου για την εξοικονόµηση ενέργειας. 
Τα Μέλη Οµόφωνα αποφασίζουν την συζήτησή του. 
Στην συνέχεια  η  Πρόεδρος  , εισηγούµενη    το  6 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: 
«Καθορισµός τελών κοιµητηρίων έτους 2016 & εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  6-11-2015 εισήγηση της  , στην οποία  
αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν τα κοιµητήρια καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-
9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007). 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική 
επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της 
οικονοµικής επιτροπής. 
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για 
την κάλυψη εν µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας 
τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68). 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων 
ιδιωτικών δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το 
κοιµητήριο του δήµου. 
Έχοντας υπόψιν: 
1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιος του  πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
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2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του πρώην 
Υπουργείου Εσωτερικών 

3. Την από Ιούλιος 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
4. Την υπ. αριθ. 56/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
5. Το υπ. αριθ. πρωτ. 47023/8-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας µας για τη συµβολή των 

κατά τόπων αιρετών στον καθορισµό ύψους τελών 
6. Τις έγγραφες ανταποκρίσεις 1. Του Προέδρου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, 2. 

Τη συνεργασία µε όλους τους κατά τόπον αρµόδιους Αντιδηµάρχους και Εντεταλµένους 
συµβούλους κατά την 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση 
κοιµητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων, τα δε επιβαλλόµενα 
δικαιώµατα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν µέρος ή το σύνολο της δαπάνης συντήρησης 
και εν γένει λειτουργίας των δηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων 
ιδιωτικών δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το 
κοιµητήριο δήµου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή 
τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται 
υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους προσώπων, για 
την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) 
(ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011).     
 Τα επιβαλλόµενα σχετικά δικαιώµατα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως µε το 
δικαίωµα κατασκευής µνηµείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού 
άρρηκτα συνδεδεµένου, ενόψει των ισχυόντων ταφικών συνηθειών και εθίµων, µε το 
δικαίωµα ενταφιασµού, χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως 
πράγµατα εκτός συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011). 
 Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους 
ταφής» ή «δικαιώµατος ταφής» συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται 
µε τη λειτουργία του κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και 
καθαριότητας των χώρων του κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που 
εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του  ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση 
δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου επί του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ  
35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης 
νοµοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών προσόδων» (άρθρο4 παρ.3 ΑΝ 
582/68). 
Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, 
δεδοµένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι 
ως προελέχθη έχουν το δικαίωµα κατασκευής του µνηµείου, αφετέρου το κόστος των 
παρεχόµενων σχετικών διευκολύνσεων για την πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής 
(κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδή απορριµµάτων) καλύπτεται ήδη από 
τα καταβληθέντα, εκ µέρους αυτών, δικαιώµατα ταφής. Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το 
ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του κοιµητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης 
των προϋπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι απορρέουσες  
σχετικές δαπάνες (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Επίσης η  υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων 
κατασκευής ή συντήρησης των µνηµείων, µπορεί να απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο 
κανονισµό του κοιµητηρίου, επί ποινή προστίµου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως 
καταβληθέν δικαίωµα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Συµπερασµατικά και λαµβάνοντας υπόψιν την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
«∆ηµοτικές Πρόσοδοι και άλλα θέµατα» / Ιούλιος 2014, σχετικά µε τις πρακτικές επιβολής 
διαφόρων επιβαρύνσεων στα κοιµητήρια, από το ∆ήµο επιβάλλονται καταρχήν τέλη 
ενταφιασµού τα οποία καλύπτουν (επιµεριστικά) το λειτουργικό κόστος του κοιµητηρίου για 
την αρχική τριετία διατήρησης του µνηµείου, για παράταση του χρόνου αυτού ορίζεται τέλος 
για κάθε έτος παράτασης και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να επιβάλλονται τέλη που 
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σχετίζονται µε την µορφή του µνηµείου ή των σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει και για 
του οικογενειακούς τάφους. Ο ∆ήµος όταν δεν παρέχει τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, 
επιχωµάτωση, κλπ) δεν µπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε επιβάρυνση ει βάρος των 
εργαλαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών προσώπων. Για να γίνει όµως µία ταφή πρέπει 
οι συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει στο ∆ήµο το τέλος ενταφιασµού όπως αυτό ορίζεται 
κατά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων 
τελών καθαριότητας κλπ, καθώς εκ του νόµου οι λειτουργικές αυτές δαπάνες 
ενσωµατώνονται στα τέλη ενταφιασµού που καταβάλλονται για µία τριετία (καταρχήν). 
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, νοµίµως 
µπορούν να επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: 
 
α/α ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 
2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 
3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας 

έως και 5 έτη µετά την ταφή του τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  
4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 
5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 
6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 
7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 
 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου) όπου λειτουργεί και ναός 
νοµίµως µπορούν να επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 
8 Εξόδειος Ακολουθία 
9 Τελετή Μνηµοσύνου 
 
Τα προϊόντα που διατίθενται από το Κυλικείο του Κοιµητηρίου κατά τη διενέργεια τελετών 
(ταφών, µνηµοσύνων) διατίθενται σε τιµές διατίµησης όπως προκύπτουν κάθε φορά από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, συνεπώς δεν ορίζονται διαφορετικά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Τυχόν προϊόντα που διατίθενται αλλά δεν υπόκεινται σε τιµές διατίµησης, πωλούνται σε 
τιµές που θα προσδιορίσει το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου το οποίο 
µεριµνά για την λειτουργία του Κοιµητηρίου. Τα αντίτιµα από την πώληση των προϊόντων 
του κυλικείου δεν αποτελούν τέλη, συνεπώς δεν εµπεριέχονται στη σχετική απόφαση 
προσδιορισµού τελών κοιµητηρίων του δηµοτικού συµβουλίου.                
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, προηγείται σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά δεν 
απαιτείται η λήψη απόφασης από τις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι 
κανονισµοί κοιµητηρίων κατά τόπον που προβλέπουν διαφορετικά είδη τελών δεν 
υπερισχύουν της νοµοθεσία. 
 
Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµένα για τον καθορισµό των τελών, προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 11 
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Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 18 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 34 
ΣΥΝΟΛΟ 461 

 
 
 
 
 
 
 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015 (έως 2-11) 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 154 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 51 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 13 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 60 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 6 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 107 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 16 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 44 

ΣΥΝΟΛΟ 451 
 
Ο αριθµός των  ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σχεδόν ταυτίζεται και µε τον αριθµό ταφών. 
Σπανίως τυγχάνει η ταφή να γίνεται εκτός Κεφαλλονιάς. 
Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που 
βρίσκονται και την έκτασή τους. Υψηλότερος αριθµό ταφών παρατηρείται στο Κοιµητήριο 
του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και αµέσως µετά στο Κοιµητήριου Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων 
δεν ακολουθεί µία αναλογική κλίµακα (νόµος της αύξουσας οριακής απόδοσης), αλλά 
προοδευτική. Οι υψηλότερες δαπάνες σηµειώνονται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου, δεν 
µπορεί όµως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού των ταφών σε σχέση µε το 
κόστος και τις ταφές σε ένα µικρό περιφερειακό κοιµητήριο.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

(€) 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ – 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

∆.Ε. Αργοστολίου 4.000 
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∆.Ε. Ελειού-Πρόνων 3.000 

∆.Ε. Ερίσου 1.000 

∆.Ε. Λειβαθούς 4.000 

∆.Ε. Οµαλών 500 

∆.Ε. Παλικής 15.000 

∆.Ε. Πυλαρέων 1.500 

∆.Ε. Σάµης 2.500 
 
Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, 
υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισµού, έκτακτες εργασίες µικρο – αποκαταστάσεων. Οι 
εργασίες παρέχονται από προσωπικού του ∆ήµου (χωρίς να επαρκεί το υφιστάµενο) και ο 
όγκος της  εργασίας ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ως προς τη συχνότητα παροχής, τη 
διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την ένταση (αριθµός υπαλλήλων). 
Ο ∆ήµος δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασµούς κλπ, συνεπώς δεν 
επιβάλλονται για αυτές επιπρόσθετα τέλη, αλλά όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση, 
επιβαρύνουν τις οικογένειες που καταβάλλουν σχετικό τίµηµα στους εργολάβους. 
Λαµβάνοντας υπόψιν το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές 
περιπτώσεις των δύο µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό των τάφων κατά την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το 
ακόλουθο ύψος τελών σύµφωνα µε τον παρακάτων Πίνακα 1.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 
∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
(διάρκειας έως και 5 έτη µετά την 
ταφή του τελευταίου δικαιούχου 
κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά 
την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 
 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 
   
 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου τέλους. 
 

Για την ορθή και σύννοµη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισηµαίνεται ότι: 
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Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε 
αυτόν για τον οποίο έγινε η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ ευθεία 
γραµµή ανιόντες και κατιόντες του, νοµίµους, θετούς, που νοµιµοποιούνται και 
αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή µητέρα του 
συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, όπως και στους 
αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος 
και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η 
αναγνώριση δικαιώµατος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά 
του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και µε άλλον βαθµό συγγενείας 
εξ αίµατος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η παραπάνω αναφερόµενη έγγραφη συγκατάθεση 
του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των κατιόντων του µε την 
καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος όχι µικρότερου από το µισό αυτού που απαιτείται για την 
παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 

Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασµό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόµιµου 
δικαιούχου, εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός 
περιέρχεται στον ∆ήµο προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του µετά την πάροδο ευλόγου από 
την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι µικρότερος της 
πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 

Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς 
αναφερόµενα µέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης ορισµένου τάφου. Η σύσταση 
του οικογενειακού τάφου χωρεί µε ρητή πράξη της αρµόδιας δηµοτικής αρχής, µε την οποία 
παραχωρείται η χρήση του τάφου στον δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγµατος ανήκοντος 
στη δηµόσια περιουσία του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη 
παραχώρησης οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την οποία 
ιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, µε περαιτέρω συνέπεια ότι ο 
χώρος, επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο του δικαιούχου. ∆εν έχουν, συνεπώς, εφαρµογή οι σχετικοί µε την κτήση, 
µεταβίβαση και απώλεια των ιδιωτικών δικαιωµάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, 
κληρονοµική διαδοχή κλπ.), υπόκειται δε το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου στη 
µονοµερή και εξουσιαστική επέµβαση του ∆ήµου ή της Κοινότητας, ως φορέα δηµόσιας 
διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 

Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριµένης θέσεως εντός 
του νεκροταφείου προς ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν µπορούσε να αναπληρώσει 
σε καµία περίπτωση την απαιτούµενη έγγραφη πράξη του κοινοτικού συµβουλίου για την 
παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τµ. ΣΤ).  

Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, όπου αποφασίζεται µε ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο καθορισµός των τελών.  
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα 
του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως κανονιστική απόφαση, τοιχοκολλείται µε 
αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου και αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών ανάρτησης. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 
Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
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Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Ενώ στο δύο µεγάλα νεκροταφεία του 
Αργοστολίου και του Ληξουρίου έχουν επιβληθεί και εισπράττονται ήδη τα τέλη 
κοιµητηρίων  και ενώ στην ουσία  στην µεγάλη πλειοψηφία των νεκροταφείων της 
περιφέρειας πέρα από κάποιες εξαιρέσεις τα τέλη τα επιβαρύνονται οι εκκλησίες και οι 
κάτοικοι των χωριών ,  αντί να προωθήσετε το ζήτηµα να µπορεί ο  δηµότης να κάνει µια 
πολιτική κηδεία καθώς και την προώθηση  µέσω ΚΕ∆Ε που συµµετέχει ο ∆ήµος της καύσης  
των νεκρών για να έχει ο πολίτης και αυτή την επιλογή , αντί επίσης να δηµιουργήσετε και να 
φτιάξουν το νοµοθετικό πλαίσιο οι κυβερνήσεις σας για να εισπράττει ο ∆ήµος τις οφειλές 
των περίπου δύο εκατοµµυρίων  από τις ανώνυµες εταιρείες,  πάτε να φορολογήσετε τις 
περιοχές που είναι άνθρωποι µεγάλης ηλικίας χτυπηµένες ήδη από την λιτότητα και τις 
περικοπές. Εµείς λέµε ότι αυτό είναι άλλη  µια φοροειπρακτική πολιτική και µάλιστα σε ένα 
ζήτηµα που δεν µπορεί να το αποφύγει κανένας και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και µε αυτόν 
τον τρόπο δείχνετε τις προτεραιότητες που βάζετε ως προς τους δηµότες. Αυτό εµείς το 
καταγγέλλουµε , το καταδικάζουµε και θα το αναδείξουµε.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία –Μοσχονάς Αλέξανδρος και Αλυσανδράτος 
Σταύρος Γεράσιµος. 
 και αφού έλαβε υπόψη : 

− το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10  
− άρθρο 202 Ν.3463/2006 

και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου:  
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη  το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές 
περιπτώσεις των δύο µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό των τάφων κατά την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το 
ακόλουθο ύψος τελών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τον παρακάτω  Πίνακα :  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
α/α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ ∆.Ε. 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 
∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 245,00 50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 
(διάρκειας έως και 5 έτη µετά την 
ταφή του τελευταίου δικαιούχου 
κατά το νόµο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά 
την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία 
(όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 
 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδειος Ακολουθία  70,00 
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Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου τέλους. 

                                                 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
Ο σύµβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κος Κουρούκλης  προτείνει να καταργηθεί 
το τέλος κοιµητηρίων και στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αργοστολίου, Ληξουρίου και 
Οµαλών. 
  Ακολουθεί ψηφοφορία:  
 Υπέρ   ψηφίζουν οι σύµβουλοι    κ.κ. Ανουσάκης, Κωνσταντάκης,  Κοκκόσης ∆., 
Βανδώρος, Λυκούδης Ι., Παπαναστασάτος, Γαρµπή, Τζωρτζάτος, Αποστολάτος, 
Μαρκέτος, Λυκούδης ∆., Κατσιβέλης, Κεκάτος, Γεωργόπουλος, Παπαδάτος, 
Σολωµός, Κοντογούρης, Κοκκόλης, Γάκης Αλυσανδράτος,  Ματιάτος και Μενάγιας. 
Κατά ψηφίζουν οι σύµβουλοι κκ Μιχαλάτος, Αραβαντινός, Σαµούρης και Σκλάβος.  
Την πρότασή του ψηφίζει ο σύµβουλος  κος Κουρούκλης. 
Το συµβούλιο µετά τα παραπάνω   
                           

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει τον καθορισµό τελών κοιµητηρίων έτους 2016 (αριθµ. 356/2015 

απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής) όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται 

παραπάνω. 

 
 
 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ  
  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                                 
                                              
                                              Πιστό αντίγραφο  
                                              Ο     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     
 
 
                               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 
 

ΑΔΑ: 7ΝΥ1ΩΕ5-35Χ


		2015-11-26T14:38:10+0200
	Athens




