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ΘΕΜΑ:
Καθορισμός
συντελεστών
ανταποδοτικών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017»

τελών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Κεφαλλονιάς της 18ης Νοεμβρίου 2016, η οποία συνεχίστηκε την 23η Νοεμβρίου
2016 ημέρα Τετάρτη.

Αριθμός Απόφασης 363/2016
Περίληψη

Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού έτους 2017»
Στο Αργοστόλι, σήμερα 18 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή &
ώρα 17:30
το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση
στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου
Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 38333 /15-11-2016 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 συνεχίστηκε την 23η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη.

Σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα έξι ( 36) και
ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (36)
ΑΠΟΝΤΕΣ: (5)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΠΩΝ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

απών στην αρ. 363/16 αποφ

.
ΑΠΩΝ

απών στην αρ. 363/16 αποφ
απών στην αρ. 363/16 αποφ

απών στην αρ. 363/16 αποφ
ΑΠΩΝ
απών στην αρ. 363/16 αποφ
απών στην αρ. 363/16 αποφ
απών στην αρ. 363/16 αποφ
απών στην αρ. 363/16 αποφ
απών στην αρ. 363/16 αποφ
ΑΠΩΝ
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Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος
Παρίσης αν και νόμιμα κλήθηκε.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Γ. Παπαναστασάτος
δίνει το λόγο στην Α/Δ κ Σ. Γαρμπή η οποία θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.
292/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 38 (τακτικής συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής την 15
Νοεμβρίου 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς.
ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 292 / 2016
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ. 275/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
καθορισμού των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
(ανταποδοτικά τέλη) λόγω των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ
199/Α΄/21-10-16) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και εισήγηση πρότασης στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Στο Αργοστόλι σήμερα 15 η Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 :30
το μεσημέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ
η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ 38316/11 -11-2016 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
Διονύσιος Λυκούδης
1. Σοφία Γαρμπή
Ζαπάντης Ανδρέας
2. Ανουσάκης Νικόλαος
Θεόδωρος Φλωράτος
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
Ιωάννης Λυκούδης
4 Ηλίας Κουρκουμέλης
Αλυσανδράτος Σταύρος –Γεράσιμος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωματικό Μέλος)
H Πρόεδρος, A/ Δήμαρχος ,κ. Σοφία Γαρμπή κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενη
το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της αριθμ. 275/2016 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των συντελεστών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω των διατάξεων του άρθρου 16 του
Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και εισήγηση πρότασης στο
Δημοτικό Συμβούλιο.» Έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 275/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
καθορισμού των συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
(ανταποδοτικά τέλη) λόγω των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ
199/Α΄/21-10-16) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), για εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. «ζ) εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών»
Για το Οικονομικό έτος 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο διατήρησε το ύψος των συντελεστών
των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ήτοι
σε συντελεστές πέντε (5) Ζωνών, ανάλογα με την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών
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υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο σε όλη την επικράτειά του. Οι επιμέρους
συντελεστές εφαρμόζονται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ
σχεδίου στις αντίστοιχες δημοτικές τοπικές κοινότητες, καθώς οι υπηρεσίες
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρέχονται χωρίς διάκριση σε όλη την επικράτεια
του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού) για οικιακή χρήση ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, είναι το
ακόλουθο:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΖΩΝΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνολο τετρ.
μέτρων

Συντελεστής
τελών

549.605,45

2,31

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάμεσης
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο,
Αγία Ευφημία, Καραβάδος, Κεραμειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα,
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα
και Δημοτική Κοινότητα: Ληξούρι

722.591,00

1,70

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Σάμη,
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες:
Αντυπάτα, Διβαράτα, Μακρυώτικα,
Καραβόμυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα,
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή,
Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα

509.063,00

1,37

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες,
Καρυά, Κοθρέας, Κομιτάτα,
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα,
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί,
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη,
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο,
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, Δαμουλιανάτα, Καμιναράτα,
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι,
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα,
Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα

362.570,00

1,09

56.964,00

0,47

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών
Συνθηκών

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας

Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) για
επαγγελματική χρήση ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, είναι το ακόλουθο:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΖΩΝΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ

Σύνολο τετρ.

Συντελεστής
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

μέτρων

τελών

248.166,00

4,28

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάμεσης
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο, Αγία Ευφημία,
Καραβάδος, Κεραμειές, Λακήθρα,
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα,
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και
Δημοτική Κοινότητα: Ληξούρι

224.249,00

2,70

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Σάμη,
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες:
Αντυπάτα, Διβαράτα, Μακρυώτικα,
Καραβόμυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα,
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή,
Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα

159.751,00

2,02

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ,
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
Κομιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα,
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος,
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο,
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη,
Δαμουλιανάτα, Καμιναράτα,
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας,
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα,
Χαβριάτα, Δαυγάτα, Κουρουκλάτα,
Τρωιαννάτα

62.811,00

1,70

4.132,00

0,86

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών
Συνθηκών

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα

*Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 23976/2016 μέρος Β.3, για τον προσδιορισμό των
ανταποδοτικών τελών λαμβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα και τα δαπανηθέντα του
προηγούμενου έτους και των μηνών του τρέχοντος έτους πριν την κατάρτιση του Π/Υ. Συνεπώς,
λαμβάνονται υπόψιν τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προσδιορίζει με
κανονιστική του απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα
ισχύουν για κάθε έτος σύμφωνα με το αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89.
Οι ρυθμίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.Δ/τος της 24/9-20/10/1958 όπως τροποποιήθηκαν ή
συμπληρώθηκαν με τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 4,5,17 και 20) 1828/1989
(άρθρο 25 παρ. 12) με τις οποίες ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και των Ν. 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4) 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3
και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5) μαζί
με τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7
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παρ. 26 του Ν. 2307/95 και 202 του Ν.3463/2006, αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει
σήμερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί
συντελεστές για δύο διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (οικιακή και
επαγγελματική) για τον υπολογισμό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού ανάλογα με τις παρεχόμενες από το Δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Πρόσθετα ορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η
διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του πενταπλάσιου.
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή μόνο
για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου
(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).
Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά
βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται
απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά προσέγγιση
αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την
επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ
1988 σελ. 197).
Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
πρέπει να είναι και αιτιολογημένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που
πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86).
Αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα
προκύπτουν τα εξής:
 το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά
κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόμενο με
επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).
 οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ.
12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 1080/80.
Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, είναι
σύμφωνα με την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, οι
οποίοι αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20).
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, κατά το
μέρος που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες.
3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών
εσόδων, όπως είναι η εισφορά στο ΤΑΔΚΥ.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση μέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την
κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόμιμη.
Για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2017, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ Β΄
2311/2016) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»
«Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών
υπηρεσιών
Β.3.1.Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2017 θα πρέπει να
γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων
που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα
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έσοδα του έτους 2016 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας
του έτους 2016, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση
καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2017, επιφέροντας αύξηση αυτών.
Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα
εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2015
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του
σχεδίου του Π/Υ 2017
- την εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο
Π/Υ 2017 καταρτίζεται Ιούλιο 2016, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2015 και 2016)
- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016, η οποία υπολογίζεται με
βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών
λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές
που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν
να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03
«έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο
συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω
οριζόμενα.
Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως
προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των
εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού
υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων
οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον
έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών
από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ
για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85).
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων
και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).»
Για το οικονομικό έτος 2015 και το 2016, τα συνολικά μεγέθη εισπραχθέντων τελών και
δαπανών για ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως (πινακοποίηση σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ 23976/2016):
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016
(Κωδ. 0311,2111,3211)
Εισπραχθέντα Τέλη από τη ΔΕΗ
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015

ΠΟΣΟ σε €
4.432.802,81

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

1.624.834,03

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016

2.811.936,97
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Εκτίμηση Εισπραχθέντων για το έτος 2016
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 & 2016
(Β)

4.354.172,49
ΠΟΣΟ σε €

Δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – Δεκέμβριος
2015

4.493.579,71

Δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστημα Ιανουαρίου
– Ιουλίου 2015

1.766.198,96

Δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστημα Ιανουαρίου
– Ιουλίου 2016

2.574.594,90

Εκτίμηση Δαπανών για το έτος 2016

4.372.407,74

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, για το έτος 2017, οι πρόσοδοι και οι ανάγκες
του Δήμου σε Δαπάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής:
Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 και
αφορά στις προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Κωδικός

Περιγραφή

00.6737.01

Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιονίων
Νήσων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων

20.6011.00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές

20.6021.00

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

20.6022.01

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές

Προϋπολ/θέντα
2.350.000,00

334.243,00

5.000,00

365.957,00

2.000,00
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20.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

276.000,00

20.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ

41.780,00

20.6051.03

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

9.272,00

20.6051.05

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Κ.Σ.Κ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1.566,00

20.6051.06

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

4.220,00

20.6051.14

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίουεισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου

11.132,00

20.6052.01

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ

20.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

20.6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)

20.6063

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

20.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας

20.6252

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

2.500,00

20.6253

Ασφάλιστρα φορτηγών και μεταφορικών μέσων

6.000,00

20.6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων
έργων)

5.000,00

20.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και φορτηγών ( ο παρών
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

10.000,00

20.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ( ο παρών Κωδικός
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

6.000,00

20.6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

2.000,00

20.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

5.000,00

20.6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. είναι
δεκτικός εντάλματος προπληρωμής

2.000,00

20.6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

1.500,00

20.6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

1.000,00

101.233,00
81.600,00
5.000,00
10.000,00

400.000,00
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20.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00

20.6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο παρών Κ.Α.
ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

4.000,00

20.6641.02

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Αργοστολίου

35.000,00

20.6641.03

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Παλικής

35.000,00

20.6641.04

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Σάμης

8.000,00

20.6641.05

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Ερίσου

2.000,00

20.6641.06

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Πυλάρου

4.000,00

20.6641.07

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Λειβαθούς

4.000,00

20.6641.08

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων

25.000,00

20.6641.09

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ.Κ. Ομαλών

2.500,00

20.6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

1.000,00

20.6654.00

Προμήθεια λοιπού υλικού

5.000,00

20.6662.01

Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας
καθαριότητας

5.000,00

20.6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

12.000,00

20.6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται
δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

10.000,00

20.6673

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων ( ο παρών
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )

8.000,00

20.6682.01

Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης

5.000,00

20.6682.05

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Παλικής

12.000,00

20.6682.06

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Αργοστολίου

12.000,00

20.6682.07

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Λειβαθούς

10.000,00
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20.6682.08

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων

10.000,00

20.6682.09

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Σάμης

10.000,00

20.6682.10

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Πυλάρου

10.000,00

20.6682.11

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ερίσου

10.000,00

20.6682.12

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισμού για Τ.Κ.Ομαλών

9.000,00

20.6699

Λοιπές προμήθειες υλικά εργαλεία

2.000,00

20.6721.02

Εισφορά Δήμων-Μελών ΦΟΔΣΑ νήσων ΠΙΝ

1.100,00

20.7325.02

Επέκταση Φ.Ο.Π. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων
προπληρωμής )

5.000,00

20.7335.07

Συντήρηση Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αργοστολίου ( ΣΑΤΑ)

10.000,00

20.7336.30

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Παλικής

13.000,00

20.7336.31

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Ερίσου

8.000,00

20.7336.32

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Σάμης

14.000,00

20.7336.33

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Πυλάρου

14.000,00

20.7336.34

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Λειβαθούς

6.000,00

20.7336.37

Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Ελειού -Πρόννων

10.000,00

20.8111.00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση
εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα
κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και
τρίτων -αποζημιώσεις

50.000,00

20.8113.02

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για προμήθεια
2%

20.8113.03

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα
υπηρεσιών

50.000,00

20.8113.10

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

70.000,00

5.000,00
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20.8116.12

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

20.8511.01

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

80.000,00
107.213,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.738.816,55

Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2016, και σύμφωνα με το προαπαιτούμενα
που θέτει η ΚΥΑ 23976/2016, (συνυπολογισμός των ανταποδοτικών τελών στο συνολικό
άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι .... «Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην
κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το
ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα»), και σύμφωνα με τη σύγκριση των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2015 και
2016, διαμορφώνονται ως ακολούθως με βάση το έτος 2015:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
Κωδικός

Περιγραφή

Προϋπολ/θέντα

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

3.625.000,00

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

800.000,00

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

115.481,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.540.481,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Α)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2017

4.540.481,68 €

(Β)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017

4.738.816,55 €

(Γ)

ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β)
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

198.334,87€
4,18%

Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάμεσα στα
προϋπολογιζόμενα για το 2017 τέλη και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποτελεί το 4,18% των
συνολικών δαπανών και θα καλυφθεί, όπως επιτρέπει η νομοθεσία:
Α) από τα τέλη παρεπιδημούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75)
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Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων και έως το 50% του ποσού αυτών
όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75)
Απαλλασσόμενες κατηγορίες
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3345/16,
η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων τα
οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου
του, και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν
κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν
χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 4368/2016 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση των
δημοτικών φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή από αυτούς, για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε μείωση κατά 30% στις παρακάτω κατηγορίες για παροχές που
αφορούν μόνο την 1η κατοικία είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη και να μην υπερβαίνει τα
200τ.μ. με ετήσια ισχύ:











Άποροι.
Πολύτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία μέχρι 25 ετών και το
συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόμενο
κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία μέχρι 25 ετών και το
συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 21.000€
Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που
σπουδάζει σε τριτοβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την
στρατιωτική του θητεία και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις
12.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν
στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους φορολογητέο
εισόδημα (ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας, προνοιακά
επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα) να μην υπερβαίνει
τις 20.000,00€
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του 1 έτους) και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα
να μην υπερβαίνει τις 6.000,00€.

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα πρέπει να
καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια
υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.57/1973.
Β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι είναι οι γονείς
με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί
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πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ.
Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι κατά τις διατάξεις του Ν. 3454/7-4-2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων
του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε ανεγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω, ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και
απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν
και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α’)
όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και
απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους
προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
Γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
Δ) Για την απόδειξη της ιδιότητας μονογενεϊκής οικογένειας προσκομίζεται αντίγραφο δικαστικής
απόφασης για την αποκλειστική άσκηση γονικής μέριμνας βάσει του Αστικού Κώδικα ή πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται η ύπαρξη ενός μόνο γονέα/κηδεμόνα.
Ε) Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου προσκομίζεται η Απόφαση Υγειονομικής
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό
αναπηρίας (απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%).
Λοιπά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ,
μισθωτήριο ακινήτου, κλπ.) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις σχετικές αιτήσεις που θα
συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς
προκειμένου να υπαχθούν στην προτεινόμενη μείωση.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης της Προέδρου περί
καθορισμού των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο ίδιο ύψος με
τους ισχύοντες κατά το έτος 2016, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την
προώθησή της ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για τον τελικό
προσδιορισμό των τελών.
Αργοστόλι, 10 Νοεμβρίου 2016
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γαρμπή Σοφία
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:
Πρώτον , εμείς πιστεύουμε ότι η τοπική διοίκηση είναι ένας ουδέτερος θεσμός και ανάλογα με το ποιος
είναι επάνω και τα λόγια που θα λέει παίρνει έναν φιλολαϊκό ή αντιλαϊκό χαρακτήρα. Η τοπική
διοίκηση από την βάση της είναι επέκταση του κράτους και έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα από την στιγμή
που εφαρμόζει πλήρως όλους τους νόμους και τις πολιτικές του κεντρικού κράτους γιαυτό και μείς δεν
την λέμε αυτοδιοίκηση , την λέμε τοπική διοίκηση.
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Δεύτερον , εμείς πιστεύουμε και με αφορμή αυτή την εισήγηση για τα ανταποδοτικά τέλη ότι σήμερα η
Δημοτική Αρχή δίνει επίσης για το 2017 ένα ισχυρό κτύπημα στις τσέπες των αυτοαπασχολούμενων
και των μικρών λαϊκών νοικοκυριών και τώρα με λογιστικά τεχνάσματα και κροκοδείλια δάκρυα πού
ρίχνει για να συγκαλύψει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής για το 2017.
Πραγματικά δεν πείθει κανέναν και από την άλλη κλείνει τα μάτια και ξαλαφρώνει το μεγάλο κεφάλαιο
από τις υποχρεώσεις που έχει στον Δήμο και θα πούμε συγκεκριμένα ,εμείς θα προτείνουμε και πάρτε
θέση σε αυτά που θα πούμε.
Τώρα ότι έγινε κάποια προσπάθεια κάτω από την λαϊκή πίεση που και εμείς με την πίεση μας στο
Δημοτικό Συμβούλιο και με την κριτική που κάνουμε , έπρεπε να δώσει μια διέξοδο και να εκτονώσει
την ένα κομμάτι της λαϊκή αντίδρασης , δίνει κάποια ψίχουλα με βάση το εισόδημα απευθυνόμενη
στην ακραία φτώχια όπως ακριβώς κάνει το κεντρικό κράτος, δίνει δηλαδή μια ανάσα όχι στους
φτωχούς αλλά στους εξαθλιωμένους . Δεν πάτε να πάρετε από τους μεγάλους , να αυξήσετε δηλαδή
τους συντελεστές, να κάνετε ειδικές ζώνες για τα ξενοδοχεία , τις τράπεζες , τα μεγάλα σούπερ μάρκετ
, αλλά τα παίρνετε από τους φτωχούς για να τα δώσετε στους εξαθλιωμένους.
Εμείς προτείνουμε α) καταρχήν θα πρέπει να μειωθούνε οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών
στους αυτοαπασχολούμενους ,τους μικροεπαγγελματίες και τις λαϊκές οικογένειες κατά 50%.
Β) Να δημιουργηθούν ειδικές ζώνες για τους μεγάλους εμπορικούς ομίλους , τράπεζες, τα μεγάλα
σούπερ μάρκετ , νυκτερινά κέντρα κ.λ.π και να αυξηθούν οι συντελεστές ανά τετραγωνικό μέτρο γιατί
ο Δήμος από κάπου πρέπει να εισπράττει.
Γ) Για τις περιοχές όλες τις Ερίσου της Παλικής και της Αγίας Ευφημίας αλλά και στους επαγγελματίες
γύρω από την πλατεία του Αργοστολίου που γίνεται το έργο να υπάρχει μείωση 50%.
Δ) για τις Ειδικές Κατηγορίες που αναφέρεστε για την μείωση 30% των τελών , προτείνουμε το ποσό
του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος να μην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόμενο
κατά πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί.
Για τις μονογονεικές οικογένειες προτείνουμε το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις δέκα
πέντε χιλιάδες Ευρώ προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες για κάθε παιδί και τέλος απαλλαγή
πλήρως στους άπορους ,τους πολύτεκνους , ανάπηρους και μακροχρόνια άνεργους.
Εμεί λοιπόν με βάση τις προτάσεις που κάνουμε και το πλαίσιο που αναφέρουμε καταψηφίζουμε το
γενικό πλαίσιο της Δημοτικής Αρχής και ψηφίζουμε την πρότασή μας έτσι όπως την αναλύσαμε.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρμπή –Ανουσάκης Νικόλαος –Ηλίας Κουρκουμέλης και
Κωνσταντάκης Άγγελος.
και αφού έλαβε υπόψη :
1) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) την εισήγηση της Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την αριθμ. 275/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των συντελεστών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 (ανταποδοτικά τέλη) λόγω των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.
4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α΄/21-10-16) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 167 του Ν.4099/2012 (Α΄ 250), και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τελικό
προσδιορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τους έτους 2017 στο ίδιο ύψος
με τους ισχύοντες κατά το έτος 2016 και όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω στους ΠΙΝΑΚΑ 1 και
ΠΙΝΑΚΑ 2 :
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση ανά Δημοτική /Τοπική Κοινότητα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΖΩΝΕΣ
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής
απορρόφησης όγκου

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου

Σύνολο τετρ.
μέτρων

Συντελεστής
τελών

549.605,45

2,31
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ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ Β - Ενδιάμεσης
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος, Φισκάρδο,
Αγία Ευφημία, Καραβάδος, Κεραμειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα,
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα
και Δημοτική Κοινότητα: Ληξούρι

722.591,00

1,70

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Σάμη,
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες:
Αντυπάτα, Διβαράτα, Μακρυώτικα,
Καραβόμυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα,
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή,
Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα

509.063,00

1,37

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ, Βασιλικάδες,
Καρυά, Κοθρέας, Κομιτάτα,
Μεσοβούνια, Νεοχώρι, Πατρικάτα,
Πλαγιά, Τουλιάτα, Πουλάτα, Πυργί,
Γριζάτα, Χαλιωτάτα, Αγία Ειρήνη,
Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο,
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, Δαμουλιανάτα, Καμιναράτα,
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι,
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα,
Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα

362.570,00

1,09

56.964,00

0,47

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών
Συνθηκών

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας

Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελματική χρήση ανά Δημοτική /Τοπική Κοινότητα :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΖΩΝΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάμεσης
απορρόφησης όγκου

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο, Αγία Ευφημία,

Σύνολο τετρ.
μέτρων

Συντελεστής
τελών

248.166,00

4,28

224.249,00

2,70
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ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Καραβάδος, Κεραμειές, Λακήθρα,
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα,
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και
Δημοτική Κοινότητα: Ληξούρι

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Σάμη,
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες:
Αντυπάτα, Διβαράτα, Μακρυώτικα,
Καραβόμυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα,
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή,
Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

Τοπικές κοινότητες: Βαρύ,
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
Κομιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα, Πυργί, Γριζάτα, Χαλιωτάτα,
Αγία Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος Νικόλαος,
Βαλεριάνο, Μαυράτα, Ξενόπουλο,
Πάστρα, Χιονάτα, Αγία Θέκλη,
Δαμουλιανάτα, Καμιναράτα,
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας,
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα,
Χαβριάτα, Δαυγάτα, Κουρουκλάτα,
Τρωιαννάτα

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών
Συνθηκών

159.751,00

2,02

62.811,00

1,70

4.132,00

0,86

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα

Η παρούσα θα αποσταλεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ο Σύμβουλος κ. Αραβαντινός στην τοποθέτησή του εκτός των άλλων, ανέφερε ότι
το Ληξούρι θα πρέπει να πέσει από την Β΄ Ζώνη στην Γ΄.
Ο Σύμβουλος κ. Κουρούκλης προτείνει ό,τι ακριβώς πρότεινε στην αρίθμ. 292/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Σύμβουλος κ. Ηλίας Παρίσης προτείνει : « Στο Ληξούρι να απαλλαγούν από τα
τέλη οι επαγγελματίες μέχρι το καλοκαίρι, εφόσον έχει τελειώσει το Λιμάνι και οι
ιδιώτες των οποίων τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα από τους σεισμούς ή
έχουν υποστεί ζημιές από πλημμύρες (Πύλαρος, Έρισος, κ.λ.π.)
Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω, μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ Μιχαλάτου,
Αραβαντινού, Μινέτου, Δημητράτου που ψηφίζουν κατά, του κ. Κουρούκλη ο
οποίος καταψηφίζει την εισήγηση και ψηφίζει την πρόταση του και του κ. Η. Παρίση
που ψηφίζει την πρόταση του,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εγκρίνει τον καθορισμό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται (αριθμ
292/2016 απόφ. Οικ. Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ
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