
 

 

 
                                                 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:  257/2015 

Περίληψη 
Έγκριση της αριθµ. 336/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής µε θέµα: 
«Καθορισµός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθ/τας και ηλεκτροφωτισµού 
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                                             
2.         ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

3.           ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                     

4.           ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                

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

8.           ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                απών στην 257/15 αποφ.            

9.           ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     

10.   ΚΕΚΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                         

11.   ΚΟΚΚΟΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ                                     

12.   ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                           ΑΠΩΝ 

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

                  
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ      
           Αργοστόλι    01/12/2015 
                Αριθ. Πρωτ.:  46311 
                   
 

Προς:  
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13.   ΚΟΚΚΟΣΗΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                       

14.   ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                        απών στην 257/15 αποφ.          
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                                   

22.   ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

23.   ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

24.   ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ                            απών στην 257/15 αποφ. 

25. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                             
26. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                
27. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                      ΑΠΩΝ 
28. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΟΛΓΑ                                                απoύσα στην 257/15 αποφ.        
29. ΜΕΝΑΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                
30. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                    
31. ΦΛΩΡΑΤΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                               ΑΠΩΝ 
32. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                                                   
33. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                                             ΑΠΩΝ 
34. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                
35. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                     απών στην 257/15 αποφ.           
36. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                       απών στην 257/15 αποφ.             
37. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                  
38. ∆ΕΣΤΟΥΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                 απών στην 257/15 απόφ.                                
39. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
40. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
41. ΠΑΡΙΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ                                                     

   Στην συνεδρίαση  παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης.       
    Ακολούθως ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Α/∆ήµαρχο κ. Σ. Γαρµπή η οποία θέτει 
υπόψη του Συµβουλίου την αρ.  336 /15 απόφαση της Οικ. Επιτροπής ∆. Κεφ/νιάς  η 
οποία  έχει ως εξής: 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  28 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15 η  
Οκτωβρίου  2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς .(συνέχεια της συζήτησης των θεµάτων 27ης 
συνεδρίασης που διακόπηκε επειδή ακολουθούσε άµεσα  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο) 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      336   /   2015 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών 
τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2016 .  
Στο Αργοστόλι σήµερα  15  η   Οκτωβρίου   του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13.00 το 
µεσηµέρι , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 40204/13-10-2015  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , 
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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  έξι    ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                      
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                   
2.  Λυκούδης Ιωάννης                                                                                            Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                     
3. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                      Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                              
5  Ανουσάκης Νικόλαος    (αποχώρησε κατά την συζήτηση τις 336)                      ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                         
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
 

H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
 το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό συντελεστών των  
ανταποδοτικών  τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2016.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω: 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού των 
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2016 (ανταποδοτικά τέλη). 
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 2015 το ∆ηµοτικό 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 υπηρεσιών 
που παρέχονται από το ∆ήµο 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 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

546.431,00 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

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

722.439,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 

499.793,00 1,37 
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∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

ΖΩΝΗ ∆ - 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, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 

 

 

 

 

 

360.996,00 

 

 

 

 

 

 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

56.625,00 0,47 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

247.247,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

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

222.498,00 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

158.901,00 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 

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

 

 

 

 

58.539,00 

 

 

 

 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.074,00 0,86 

*Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/2015 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 ∆ηµοτικό 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.∆/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 ∆ηµοτικού 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 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 ∆ήµο 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 ∆ήµου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).  
Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων 
κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν 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 
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διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ∆ι∆ικ 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 (ΚΑ 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 ΤΑ∆ΚΥ.  
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 2016, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 26945/2015 (ΦΕΚ 
Β’ 1621/2915) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2016 – 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 2016 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 
2015. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2015 εκτιµάται ότι δεν θα 
καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε το ποσό που 
δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των 
τελών για το έτος 2016, 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 2014 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2015 και µέχρι το µήνα κατάρτισης 
του σχεδίου του Π/Υ 2016 
- την εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο 
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Π/Υ 2016 καταρτίζεται Ιούλιο 2015, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2014 και 2015) 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015, η οποία 
υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2014. 
 
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 ΟΜΑ∆Α 
ΕΣΟ∆ΩΝ 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). ∆ιευκρινίζεται 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 2014 και το 2015, τα συνολικά µεγέθη εισπραχθέντων 
τελών και δαπανών για ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως 
(πινακοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/2015): 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 & 2015 

(Κωδ. 0311,2111,3211) 

ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ 

Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2014 

              3.551.266,20 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 

  

1.943.785,32  

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 1.624.834,03  
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Εκτίµηση Εισπραχθέντων για το έτος 2015 3.947.944,90 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 & 2015 

(Β) 

ΠΟΣΟ σε € 

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 
2014 

4.882.125,96  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2014 

2.886.415,64  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2015 

1.865.115,33  

Εκτίµηση ∆απανών για το έτος 2015 4.214.769,59  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για το έτος 2016, οι πρόσοδοι και οι 
ανάγκες του ∆ήµου σε ∆απάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2016 υπολογίζονται 
αναλυτικά ως εξής: 

Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2016 
και αφορά στις προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                                   ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 

Τέλος 
καθαριότητας και 
φωτισµού (άρθρο 

25 Ν 1828/89) 3.150.000,00 

2111 

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 

καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 780.000,00 
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3211 

Τέλη καθαριότητας 
και 

ηλεκτροφωτισµού 109.894,97 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.039.894,97 

      

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 267.000,00 

20.6012 

Αποζηµίωση 
υπερωριακής 

εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες 
και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 320.000,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση 
υπερωριακής 

εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες 
και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, 

δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 

επιδόµατα) 138.402,00 

20.6051.02 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 33.330,00 

20.6051.03 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 

7.200,00 
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∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 
Τ.Ε.Α.∆.Υ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

20.6051.06 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου 

∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 7.550,00 

20.6052.01 

Εργοδοτικές 
εισφορές 

υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου 

χρόνου - ΙΚΑ  87.835,00 

20.6054 

Εργοδοτικές 
εισφορές έκτακτου 

προσωπικού 42.100,00 

20.6061 

Παροχές ένδυσης 
(ένδυση 

εργατοτεχνικού 
προσωπικού) 10.000,00 

20.6063 
Λοιπές παροχές σε 

είδος (γάλα) 10.000,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού 
ρεύµατος για 

φωτισµό οδών, 
Πλατειών και 
κοινόχρηστων 

χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 200.000,00 

20.6234 
Μισθώµατα 

µεταφορικών µέσων 5.000,00 

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 κτηρίων 

έργων) 5.000,00 
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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 5.000,00 

20.6631 

Προµήθεια 
υγειονοµικού και 
φαρµακευτικού 

υλικού 1.000,00 

20.6634 

Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 20.000,00 

20.6635 

Προµήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας ( ο 

παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων 

προπληρωµής )  5.000,00 

20.6641.02 
Προµήθεια 

20.000,00 
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καυσίµων και 
λιπαντικών για 

κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. 

Αργοστολίου 

20.6641.03 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 

20.6641.04 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Σάµης 5.000,00 

20.6641.05 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ερίσου 5.000,00 

20.6641.06 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 10.000,00 

20.6641.07 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς 8.000,00 

20.6641.08 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Ελειού-

Πρόννων 10.000,00 

20.6641.09 

Προµήθεια 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 
µέσων ∆.Ε. Οµαλών 3.000,00 

20.6654.00 
Προµήθεια λοιπού 

υλικού  5.000,00 

20.6662.01 

Προµήθεια υλικών 
συντήρησης - 

επισκευής 
εγκαταστάσεων 

υπηρεσίας 
5.000,00 
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καθαριότητας  

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 )  7.000,00 

20.6682.01 
Λοιπά υλικά άµεσης 

ανάλωσης 5.000,00 

20.6682.05 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Παλικής 15.000,00 

20.6682.06 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 

για ∆.Ε. 
Αργοστολίου 37.000,00 

20.6682.07 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 

για ∆.Ε. Λειβαθούς 7.500,00 

20.6682.08 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Ελειού-

Πρόννων 7.500,00 
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20.6682.09 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 

για ∆.Ε. Σάµης 5.000,00 

20.6682.10 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Πυλάρου 5.000,00 

20.6682.11 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 
για ∆.Ε. Ερίσου 5.000,00 

20.6682.12 

Προµήθεια 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού 
για Τ.Κ.Οµαλών 5.000,00 

20.6699 
Λοιπές προµήθειες 

υλικά εργαλεία 2.000,00 

20.6721.02 

Εισφορά ∆ήµων-
Μελών ΦΟ∆ΣΑ 

νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

20.7336.07 

Ηλεκτροφωτισµός 
Κοινοχρήστων 

χώρων (µέσω ∆ΕΗ) 
ο παρών 

χαρακτηρίζεται 
δεκτικός εντάλµατος 

προπληρωµής 10.000,00 

20.7336.30 

Συντήρηση και 
επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής 

Ενότητας Παλικής  15.000,00 

20.7336.31 

Συντήρηση και 
επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ερίσου  9.000,00 

20.7336.32 

Συντήρηση και 
επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής 

Ενότητας Σάµης  10.000,00 
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20.7336.33 

Συντήρηση και 
επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  10.000,00 

20.7336.37 

Συντήρηση και 
επισκευή εξωτερικού 
φωτισµού ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού -
Πρόννων  12.000,00 

00.6737.01 

Απόδοση σε τοπικό 
ΦΟ∆ΣΑ 3ης 

∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων 
Νήσων για την 
ολοκληρωµένη 

διαχείριση στερεών 
αποβλήτων  2.500.000,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού - 
υπερωριακή 
απασχόληση 
εργαζοµένων -

υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου 

χρόνου, Έξοδα 
κίνησης -ηµερήσια 

αποζηµίωση -
δαπάνες διαµονής 

Υπαλλήλων και 
τρίτων -

αποζηµιώσεις 52.000,00 

20.8113.10 

Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές 

τρίτων 30.000,00 

20.8116.12 

∆απάνες 
προµήθειας 
αναλωσίµων 50.000,00 

20.8511.01 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης 

εισπρακτέων 
υπολοίπων 104.739,98 

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  4.116.017,00* 

*Στο Γενικό Σύνολο δεν έχει συµπεριληφθεί ο ΚΑ Εξόδων 20.8511.01 ύψους 104.739,98, 
καθώς έχει ήδη αφαιρεθεί από τον προϋπολογισµό του ΚΑ Εσόδων 3211 στου Πίνακα 5.  

Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2016, και σύµφωνα µε το 
προαπαιτούµενα που θέτει η ΚΥΑ 26945/2015, (συνυπολογισµός των ανταποδοτικών 
τελών στο συνολικό άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι .... «Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των 
εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
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δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται 
για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα», και σύµφωνα µε τη 
σύγκριση των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2014 και 2015, διαµορφώνονται ως ακολούθως 
µε βάση το 2014: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 

Προϋπολογισµός Εισπράξεων Ανταποδοτικών τελών 2016 

Κωδ. 0311 3.150.000,00 € 

Κωδ. 2111* 780.000,00 € 

Κωδ. 3211 µείον τον ΚΑ 
20.8511.01 

5.154,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.935.154,99 € 

*Ιδιαίτερα ο Κωδ. 2111, σηµείωσε κατά το πρώτο επτάµηνο του 2015 µεγάλη αύξηση σε σχέση 
τόσο µε το αντίστοιχο επτάµηνο του 2014 όσο και µε όλο το έτος 2014. Αν και αναµένεται ότι 
κατά το 2016 (για ένα ολόκληρο έτος δηλαδή και όχι για επτάµηνο) θα ξεπεράσει τις 780.000 
του επταµήνου του 2015, η πρόβλεψή του το 2016 παραµένει σε συγκρατηµένα επίπεδα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

(Α) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2016 3.935.154,99 € 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016 4.116.017,00 €  

(Γ) ∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 180.862,01€ 

 
Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 4,39% 

Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά 
ανάµεσα στα προϋπολογιζόµενα για το 2016 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες 
αποτελεί το 4,39% 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 ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 

Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού 
αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 
25/75).Επιπλέον η αριθµ. 58/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2012 για τις 
ευπαθείς πληθυσµιακά οµάδες προτείνεται να παραµείνει σε ισχύ και για το έτος 2016.  
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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 2015 όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και 
ΠΙΝΑΚΑ 2 και την προώθησή της ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο είναι 
αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό των τελών και παράτασης ισχύος της αριθµ. 
58/2012 απόφασης ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Αργοστόλι, 8 Οκτωβρίου 2015 
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής & Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών : Γαρµπή Σοφία 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  αναφέρει τα παρακάτω: Εντοπίζεται  µία τεράστια απόκλιση ανάµεσα σε δαπάνες 
και έσοδα το 2014 η οποία βέβαια γεφυρώνεται το 2015και 2016. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένας 
ορθολογισµός δαπανών ως προς τα χρήµατα που δίνονται στην Ε∆ΑΚΙ  και γίνοµαι αναλυτικός λέγοντας ότι εάν 
κατορθώσει τα περιορίσει τα έξοδα τα οποία κάνει µε την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ το ποσό αυτό θα βελτιωθεί πάρα 
πολύ. Κατά δεύτερο θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγµή να δοθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά τα 
χρήµατα που δαπανώνται για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ (δαπάνες προσωπικού-δαπάνες χρήσης µηχανηµάτων –
ανταλλακτικών κ.λ.π ) που τέτοια εικόνα δεν υπάρχει . 
Θεωρώ ότι στο Ληξούρι ως σεισµόπληκτη περιοχή όσο στις κατοικίες όσο και στην επαγγελµατική στέγη   πρέπει 
να περιοριστεί ο συντελεστής τελών και να καταπέσει από την ζώνη Β στην ζώνη µέτριας απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών ,λαµβανοµένου υπόψη ότι στην πραγµατικότητα δεν φαίνεται να εισπράττει την 
ανταποδοτικότητα ούτε στην καθαριότητα που είναι ένας σκουπιδότοπος ούτε στον ηλεκτροφωτισµό  όταν στον 
πεζόδροµο αυτή την στιγµή είναι µαύρο σκοτάδι , προτείνουµε επίσης την µείωση των ∆ηµοτικών τελών όχι µόνο 
στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις και ψηφίζουµε την πρόταση µας. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω: Σήµερα η συζήτηση είναι για τα ανταποδοτικά τέλη, ένα 
θεσµό που από την πρακτική του λειτουργία είναι αντιλαϊκός εφόσον τα τέλη πέφτουν στις πλάτες του λαού , των 
λαϊκών οικογενειών ,των µισθοσυντήρητων , των ανέργων , των φτωχών και όλων αυτών των κατηγοριών που 
πληρώνουν και σηκώνουν από 90 -100% των βαρών αυτών των τελών , ενώ από την άλλη δεν κατανέµονται µε 
βάση την ταξικότητα ,δηλαδή την οικονοµική δυνατότητα   και την φορολογική ικανότητα του κάθε νοικοκυριού 
και της κάθε επιχείρησης αλλά επιβάλλονται µε βάση την ανταποδοτικότητα. Βλέπουµε δηλαδή µια µικρή 
επιχείρηση  στην Σκάλα ή στα Ματζαβινάτα να πληρώνουν τα ίδια τέλη µε ένα µεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο . 
Άρα λοιπόν από την νοµοθέτηση τους τα τέλη αυτά έχουν µια έντονη ταξικότητα . Βεβαία η ∆ηµοτική Αρχή δεν  
µπορούσε να είναι αποκοµµένη γιατί συνολικά η φορολογική πολιτική και του κράτους και της  τοπικής  
διοίκησης  δεν µπορούσε να έχει άλλη λογική , εφόσον αν και ο ∆ήµος µας συµµετέχει ενεργά στην διοίκηση της 
ΚΕ∆Ε , ο ∆ήµαρχος ποτέ δεν κατέθεσε σχετικό αίτηµα για την αλλαγή της συγκεκριµένης νοµοθεσίας ,δηλαδή να 
υπολογίζεται το τέλος µε βάση την οικονοµική και την φορολογική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού και της 
κάθε επιχείρησης και όχι µε βάση τα τετραγωνικά. Το βασικό είναι ότι όχι µόνο δεν έχετε πάρει κανένα αντιλαϊκό 
µέτρο αλλά αγνοείτε ότι µια περιοχή εφόσον είναι σεισµόπληκτη  έχει επηρεαστεί  µε µείωση των εισοδηµάτων 
των κατοίκων, µείωση της παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και του ∆ήµου ,  µείωση των συντάξεων κατά 30% ,  
µείωση των εισοδηµάτων από την ισχύουσα φορολογία και τέλος µείωση του προϋπολογισµού κατά 30-50% τα 
τελευταία πέντε χρόνια ,  γιατί λοιπόν να µην µειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη;  
Εµείς προτείνουµε γενικότερα  άµεση µείωση σε όλες τις κατηγορίες µε προοπτική την κατάργηση των 
∆ηµοτικών τελών  στα λαϊκά στρώµατα και τις µικρές επιχειρήσεις – άµεση χρηµατοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισµό – στα εισοδήµατα πάνω των 50.000,€ να υπάρχει κάποια φορολογία  και τέλος 45% φορολογία 
στις µεγάλες επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα προτείνουµε άµεση απαλλαγή των δηµοτικών τελών των λαϊκών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
µε βάση τις φορολογικές δηλώσεις από την Παλική , από την Ερισο (λόγω του προβλήµατος του αποκλεισµού) 
και  από τις πρόσφατα πληµµυρόπληκτες περιοχές . Επιπλέον προτείνουµε,  εκτός από το αεροδρόµιο να 
φορολογηθούν για τον χώρο που καταλαµβάνουν τα δίκτυα των υπηρεσιών των ∆ΕΗ – ΟΤΕ κ.λ.π  
Επίσης υπάρχει ένα ειδικό θέµα που θέλουµε να θίξουµε και είναι η απόκλιση µεταξύ των δαπανών και των 
εσόδων , η τοποθέτηση της δηµοτικής αρχής ότι πληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις του ∆ήµου  είναι αναληθής 
αφού υπάρχουν στην ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ ( µια επιχείρηση εξαρτώµενη από τον ∆ήµο)   που οι εργαζόµενοι  
είναι απλήρωτοι έξι µήνες , ανασφάλιστοι και χωρίς προληπτικά µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  Εδώ µε τον τρόπο 
αυτό καλύπτονται τα ελείµατα εις βάρος των εργαζοµένων  και εδώ ο ∆ήµος πρέπει να πάρει θέση . Τέλος 
ολοκληρώνοντας, εµείς καταψηφίζουµε την εισήγηση των ανταποδοτικών τελών µε βάση των παραπάνω 
προτάσεών µας. 
Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. ¨Άγγελος Κωνσταντάκης –Σοφία Γαρµπή και Ιωάννης Λυκούδης. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
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Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου περί καθορισµού των συντελεστών των 
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το 
έτος 2015 όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την προώθησή της ως 
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό 
των τελών και παράτασης ισχύος της αριθµ. 58/2012 απόφασης ∆.Σ. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  και αναλυτικά :  
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση  ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

546.431,00 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

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

722.439,00 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

499.793,00 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - 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, ∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, Σουλλάροι, 
Φαβατάτα, Χαβδάτα, Χαβριάτα, 
∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 

 

 

 

 

 

360.996,00 

 

 

 

 

 

 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

56.625,00 0,47 

 
Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση ανά ∆ηµοτική /Τοπική Κοινότητα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
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ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

247.247,00 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

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

222.498,00 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 

∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά, Σάµη, 
Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 
Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, Μακρυώτικα, 
Καραβόµυλος, Βλαχάτα, Μουσάτα, 
Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, Κατωγή, 
∆ιλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

158.901,00 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - 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, 
∆αµουλιανάτα, Καµιναράτα, 
Κοντογεννάδα, Κουβαλάτα, 
Μονοπολάτα, Ρίφι, Σκηνέας, 
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα, 
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα, 
Τρωιαννάτα 

 

 

 

 

 

 

58.539,00 

 

 

 

 

 

 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.074,00 0,86 

                                                 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
Ο σύµβουλος κ. Αραβαντινός στην τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής : « Το Ληξούρι 
ιδιαίτερα θα πρέπει να πέσει από την Β΄ Ζώνη στην Γ΄ . Οι εποχιακές επιχειρήσεις να 
µην πληρώνουν τέλη το χειµώνα και η Ε.∆.Α.Κ.Ι.  Α.Ε. να δώσει αναλυτικά 
οικονοµικά στοιχεία σε σχέση µε την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  Ε.Π.Ε.».  
Ο σύµβουλος κ. ∆ηµητράτος  θεωρεί ότι η κατανοµή των τελών είναι άδικη και 
άνιση. ∆εν γίνεται προσπάθεια για εξορθολογισµό και εξοικονόµηση των τελών. Το 
Νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τα τέλη είναι τέτοιο που δεν δίνει καµιά δυνατότητα 
στο ∆ήµο να κάνει κάτι παραπάνω.  
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Ο σύµβουλος  κ. Γ. Κουρούκλης στην τοποθέτησή του πρότεινε  τα εξής :  
«Τιµή σε όλες τις κατηγορίες που αφορούν  τα λαϊκά στρώµατα και τις µικρές 
επιχειρήσεις µε προοπτική κατάργησης των δηµοτικών τελών. Την αύξηση των τελών 
σε µεγάλες επιχειρήσεις στο 45% και σε εισοδήµατα πάνω από 50.000€ και την 
απαλλαγή των δηµοτικών τελών σε λαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις µικρές µε 
βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις για τις περιοχές της Παλικής της Ερίσου και της 
Σάµης λόγω του προβλήµατος του αποκλεισµού (Ερισος), ζηµιές από πληµµύρες 
(Σάµη)  και σεισµοί ( Παλική ). Επίσης  προτείνει να φορολογηθούν για το χώρο που 
καταλαµβάνουν τα δίκτυα των Υπηρεσιών ∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π. καθώς το αεροδρόµιο 
και οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί  όµιλοι.» 
 Ακολουθεί ψηφοφορία:  
 Υπέρ   ψηφίζουν οι σύµβουλοι    κ.κ. Ανουσάκης, Κωνσταντάκης,  Κοκκόσης ∆., 
Βανδώρος, Λυκούδης Ι., Παπαναστασάτος, Γαρµπή, Τζωρτζάτος, Αποστολάτος, 
Μαρκέτος, Λυκούδης ∆., Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Κεκάτος, Παπαδάτος, Αγγούριας,  
Κοκκόλης, Γάκης, Αλυσανδράτος,  Ματιάτος και Μενάγιας.  
Την πρότασή τους όπως διατυπώθηκε από τον σύµβουλο κ. Ρουχωτά για γενική 
µείωση των τελών κατά 30%, ψηφίζουν οι σύµβουλοι κ.κ. Ζαπάντης και Ρουχωτάς. 
Κατά ψηφίζουν οι σύµβουλοι κ.κ. Μιχαλάτος, Αραβαντινός, ∆ηµητράτος, για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους .  
 Οι σύµβουλοι της Λ.Σ. κ.κ. Κουρούκλης και Γκισγκίνης, ψηφίζουν κατά για τους 
λόγους που διατύπωσαν στις προτάσεις τους και καταγράφονται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
Ο σύµβουλος κ. Η. Παρίσης  ψηφίζει την πρότασή του για µείωση των τελών .  
Το συµβούλιο µετά τα παραπάνω   
                              ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Εγκρίνει τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2016 όπως  αναλυτικά 

παραπάνω αναφέρονται (αριθµ. 336/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής). 

2. Εγκρίνει την παράταση ισχύος της αριθµ. 58/2012 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τις ευπαθείς 

πληθυσµιακά οµάδες και για το έτος 2016. 

 

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