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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
  

                                                                                                          ΠΡΑΚΤΙΚΑ   
 
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) 

 
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 , 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                                                                                                 ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                        
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       334  /   2015                                                                                        Α∆Α: 64ΓΩΩΕ5-Ζ0Ε 
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών &  αποφάσεων  ∆ηµάρχου για   κατεπείγουσες προµήθειες  και εργασίες  λόγω φυσικών 
καταστροφών τις 25/09/2015. 
 
  Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε προς ψηφοφορία για να συζητηθεί  
ως κατεπείγον το θεµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης  :  Έγκριση δαπανών & αποφάσεων  ∆ηµάρχου για   
κατεπείγουσες προµήθειες  και εργασίες  λόγω φυσικών καταστροφών τις 25/09/2015, για το οποίο η Επιτροπή 
Οµόφωνα αποδέχεται την συζήτησή του .  
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε   υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  :  
 
Α.  Τον  παρακάτω πίνακα δαπανών  των  επειγουσών  προµηθειών και εργασιών   για την αντιµετώπιση των 
εκτεταµένων  προβληµάτων που προξένησαν τα πληµµυρικά και  κατολισθητικά φαινόµενα τις 25-09-2015  στις 
∆ηµοτικές Ενότητες  : 
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Β.  Την  έγκριση των παρακάτω αποφάσεων του κ. ∆ηµάρχου: 
 

1. την 40089/12-10-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου για την προµήθεια λαµπτήρων  
για τον κοινόχρηστο  ηλεκτροφωτισµό ∆.Ε Αργοστολίου από τον «ΣΙΜΑΤΟ Ν.& ΣΙΑ Ε.Ε» ποσού 3.495,66 €  µε 
Φ.Π.Α. 
2. την 40090/12-10-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου για την προµήθεια λαµπτήρων  
για τον κοινόχρηστο  ηλεκτροφωτισµό ∆.Ε Αργοστολίου από τον «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ» ποσού 3.461,22 € 
µε Φ.Π.Α.. 
3.  την 40091/12-10-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου για την επισκευή των φωτιστικών σωµάτων  
 στον  πεζόδροµο Ληξουρίου ∆.Ε Παλικής από τον «ΡΕΠΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟ» ποσού 5.658,00 € µε Φ.Π.Α.. 
4. την 40092/12-10-2015 αποφαση ∆ηµάρχου για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων από τον προµηθευτή «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Α.Ε» ποσού 150,00 € µε Φ.Π.Α 
5. την 40093/12-10-2015 αποφαση ∆ηµάρχου για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων από τον προµηθευτή «ΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΠΕ » ποσού 1.426,22 € µε Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :                     14.191,10 €  

  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  τα παρακάτω : Εδώ δεν είναι θέµα το ποσό 14.200,00 € περίπου για τις  δαπάνες  ,  
το ζήτηµα είναι η διαδικασία. Λέµε κατεπείγον σε κάτι που προέχει εκείνη την ηµέρα , να πάρουµε δηλαδή  µηνύµατα να 
ανοίξει ένας δρόµος , να ρίξουµε άµµο ή χαλίκι την ίδια ηµέρα ή την επόµενη της πληµµύρας  για να µπορεί να 
λειτουργήσει το οδικό δίκτυο και να εξυπηρετηθούν οι πολίτες . Εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση , έγινε 
µία βλάβη (εγώ θα την βάλω υποτιθέµενη) από την πληµµύρα γιατί δεν είναι πιστοποιηµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο 
ή την αρµόδια Υπηρεσία να υπάρχει µια τεχνική έκθεση αλλά είναι από έναν ιδιώτη που του αναθέτουµε συγχρόνως  να 
διαπιστώσει την βλάβη  , το κόστος της επισκευής   και του δίνουµε τα χρήµατα. 
Η διαδικασία αυτή  δεν έχει ξαναγίνει πουθενά , να κάνει δηλαδή την εκτίµηση ο ίδιος ιδιώτης που παίρνει την δουλειά. 
Είναι δέκα πέντε µέρες µετά τις πληµµύρες που είναι η έκτακτη ανάγκη ; Έπρεπε έστω µετά από µία βδοµάδα  η 
Υπηρεσία να συντάξει τεχνική έκθεση και µετά ας γίνει και µε απευθείας ανάθεση. 
Εµείς µε αυτόν τον τρόπο το  καταψηφίζουµε γιατί µε αφορµή πάλι ένα έκτακτο γεγονός πάτε να κάνετε διαδικασίες και 
φαινόµενα που κάνατε και µε τους σεισµούς. 
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Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός  δηλώνει τα παρακάτω: ∆εν έχει νόηµα να συζητάµε για κατεπείγουσα διαδικασία γιατί αυτό 
σηµαίνει άµεση αποκατάσταση των προβληµάτων ,  εφόσον οι ζηµιές (π.χ  η βλάβη  του φωτισµού   στο πεζόδροµο του 
Ληξουριού έχουν περάσει δέκα πέντε µέρες και δεν έχει ακόµη αποκατασταθεί )  δεν είναι κατεπείγουσα η διαδικασία ,  
για τον λόγο αυτό δηλώνω  ΠΑΡΩΝ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή – Κωνσταντάκης Άγγελος   και Ιωάννης Λυκούδης. 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

1) το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2.τις 40089-40090-40091-40092 – 40093 αποφάσεις ∆ηµάρχου 

3.τις 983 και 1282 /9-10-2015 προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει ως έχουν  τον παραπάνω πίνακα δαπανών , για   κατεπείγουσες προµήθειες και εργασίες για την αντιµετώπιση 
των εκτεταµένων  προβληµάτων που προξένησαν τα πληµµυρικά και  κατολισθητικά φαινόµενα τις 25-09-2015  . 

2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.461,22 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6682.06 και τίτλο : 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε  Αργοστολίου. 

3. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 3.495,66 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6682.06 και τίτλο : 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε  Αργοστολίου. 

       4.    Εγκρίνει  τις  παρακάτω αποφάσεις   ∆ηµάρχου: 
 

α.    την µε αρίθ. πρωτ. 40089/12-10-2015  , για την προµήθεια λαµπτήρων  για τον κοινόχρηστο  ηλεκτροφωτισµό 
∆.Ε Αργοστολίου από τον «ΣΙΜΑΤΟ Ν.& ΣΙΑ Ε.Ε» ποσού 3.495,66 €  µε Φ.Π.Α. 
β.    την µε αρίθµ. πρωτ. 40090/12-10-2015 , για την προµήθεια λαµπτήρων  για τον κοινόχρηστο  ηλεκτροφωτισµό 
∆.Ε Αργοστολίου από τον «ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ» ποσού 3.461,22 € µε Φ.Π.Α.. 
γ.     την µε αρίθ. πρωτ.40091/12-10-2015 ,για την επισκευή των φωτιστικών σωµάτων  στον  πεζόδροµο Ληξουρίου 
∆. Ε Παλικής από τον «ΡΕΠΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟ» ποσού 5.658,00 € µε Φ.Π.Α.. 
δ.    την  µε αρίθ. πρωτ. 40092/12-10-2015,  για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων από τον προµηθευτή «ΑΦΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΥ Α.Ε» ποσού 150,00 € µε Φ.Π.Α 
ε.     την µε αριθ. πρωτ.  40093/12-10-2015 ,για την προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων από τον προµηθευτή «ΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΠΕ » ποσού 1.426,22 € µε Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :                     14.191,10 €  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       335  /   2015                                                                    Α∆Α: ΩΙΕ2ΩΕ5-ΝΡ6      
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου   πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας γραφικής ύλης Υπηρεσιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
   Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και αφού  
ανακοινώνει στα  Μέλη ότι το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρεται γιατί έχουν εκλείψει οι λόγοι για την συζήτησή του  
,  δίνει τον λόγο στον  προϊστάµενο του Τµήµατος   Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος  το  2 ο θέµα  θέτει ηµερήσιας  διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού 
προµήθειας  γραφικής ύλης Υπηρεσιών  ∆ήµου Κεφαλλονιάς»   θέτει υπόψη της Επιτροπής  την µε αριθµ.  πρωτ.40026 / 12-10-2015 
διαβιβαστικό του µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση τους όρους της εν λόγω διακήρυξης  οι οποίοι αναλυτικά έχουν ως εξής:  
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                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς  

 
Έχοντας  υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 ,5 & 6 του Ε.Κ.Π-Ο.Τ.Α   
(ΑΠ ΥΠ. ΕΣ.11389/93). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95.  
3.Τις  διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1  του Ν. 3463/2006 του Κ.∆.Κ. 
4.Την απόφαση του Υπ. Οικονοµίας . Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 
5.Τις εξειδικευµένες πιστώσεις ποσού 52.965,03   ευρώ που υπάρχουν γραµµένες εις  βάρος των Κ.Α 10/6612 
38.000,00 €, Κ.Α 15/6612 3.000.00 €, Κ.Α 30/6612 5.000,00 €, Κ.Α  40/6612 7.000,00  προϋπολογισµού έτους  2015. 
6.Την  υπ΄ αριθµ. 58/2015  απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το  έτος 2015.  
7.Tην από 193/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου, όπου εκκρίθηκε η µελέτη για την προµήθειας των εν 
λόγω υλικών που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος, και ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, µε πρόχειρο 
διαγωνισµό. 
8.Την υπ. αριθ. 266/2015 απόφαση της Ο.Ε όπου εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 52.965,03  € από 
τους Κ.Α 10/6612 38.000,00 €, Κ.Α 15/6612 3.000,00 €,  Κ.Α 30/6612  5.000,00 €, 40/6612 7.000,00 €, 
προϋπολογισµού έτους  2015  για την  εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Την ∆ιενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή  για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε γραφική ύλη  & λοιπά είδη 
γραφείου τις υπηρεσίες  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  (52.965,03 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α,   µε τους ακόλουθους 
όρους : 
 

Άρθρο 1ο  - Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια Γραφικής ύλης  & Λοιπών ειδών γραφείου 
Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
 

Άρθρο 2ο - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις  27 Οκτωβρίου 2015,  ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 
10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία 
αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠ-ΟΤΑ µέχρι και τις 22  Οκτωβρίου  και ώρα 10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τρίτη  3 
Νοεµβρίου 2015. 

Άρθρο 3ο – Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού  και την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 6-ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
            Άρθρο 4ο – ∆ικαιούµενοι συµµετοχής -∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α)Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) 
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα 
γ) Συνεταιρισµοί  
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό,  βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
δ) Ενώσεις προµηθευτών εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω  προϋποθέσεις. 
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση 
του προσφερόµενου προϊόντος. 
ii) Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 
50% της τιµής προσφοράς. 
iii) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητος πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το 
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
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iv) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατοχύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
v) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆.Σ. 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
2. Αυτά ακολουθώντας για διευκόλυνση της υπηρεσίας, την σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, 
επί ποινή αποκλεισµού κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 
-Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται  

� ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν  έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.  

� ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 
αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

� ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα. 

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
Λοιπά: 
Υπεύθυνη δήλωση για τους  υποψήφιοι προµηθευτές του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής που θα συµµετέχουν ότι το χαρτί χαρτιού Α4 –Α3  είναι σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και 
κατάλληλο για τα µηχανήµατα και πιστοποιηµένο κατά ISO  9706. 
Είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν και δείγµα. Το δείγµα να είναι σε συσκευασία µιας δεσµίδας των 500φ.   
- Για ανώνυµες εταιρίες - συνεταιρισµούς, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του 
θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας - Συνεταιρισµού, επικυρωµένο, όπου  
θα  εγκρίνεται η  συµµετοχή  αυτής-αυτού,  στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι 
εκπρόσωπος της εταιρείας του συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
(Οι    εταιρείες    περιορισµένης    ευθύνης    και    οι    οµόρρυθµες    και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως 
µε την επίδειξη της ταυτότητας των. 
         Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, 
         από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
         που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και να ισχύουν κατά την 
         ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ( Ασφαλιστική Ενηµερότητα) 
 
          Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή,    
         από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους    
         υποχρεώσεις τους,και να  ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του    
         διαγωνισµού. (Φορολογική  Ενηµερότητα). 
 
3. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
α.- Οι Έλληνες πολίτες: 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα τους. 
 
β.- Αλλοδαποί: 
 -Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
  περί εγγραφής τους  στα  µητρώα του  οικείου  επιµελητηρίου  ή   σε 
     ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
γ.- Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
    -Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η     
    εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή σε ισοδύναµους    
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    επαγγελµατικούς καταλόγους. 
  
δ.- Συνεταιρισµοί: 
    -Βεβαίωση  εποπτεύουσας αρχής ότι ο  συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ε.- Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
-Όλα   τα   παραπάνω   κατά   περίπτωση   δικαιολογητικά,   για   κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
-Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική 
δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς  αστικούς   
συνεταιρισµούς   αντιπροσωπεύουν   ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 
υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
4. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδας. 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε 
την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
 
6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 
 

Άρθρο 5ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές µέχρι και  27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.µ. 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία προµηθειών που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της 
εκπνοής της προθεσµίας, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι εκπρόθεσµες προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο (άρθρο 11 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
 

Άρθρο 6ο - Τρόπος σύνταξης προσφοράς 
1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:  
2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΩΝ>> µε 
κεφαλαία γράµµατα.  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια <<ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
–ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ>>.  
γ. Ο αριθµός της παρούσας απόφασης ∆ηµάρχου <<>>. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού <<27/10/2015>>.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία , ∆/νση, Τηλέφωνο & fax) 
στ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
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διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει 
την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή.  
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
5. Καλό είναι να αποφεύγονται αποκλίσεις από την τεχνική προσφορά ώστε να µην καθυστερεί το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης (άρθρο 12 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν µέρος στο σύνολο  των ειδών του ∆ιαγωνισµού. 
8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην ∆ηµοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ηµοπρασίας 
Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή εγγυητική επιστολή  συµµετοχής αναγνωρισµένης 
Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α και ποσού (861,22 €). 
 

Άρθρο 7ο - Χρόνος ισχύος προσφορών. 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές  εξήντα (60) ηµέρες από την εποµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού,  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 13 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
Άρθρο 8ο – Εναλλακτικές προσφορές- Αντιπροσφορές. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
                                                      Άρθρο 9ο  - Προσφερόµενη τιµή. 
1. Με την προσφορά,  η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως  και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
Φ.Π.Α, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 14  της παρούσης. 
2. Η προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται υποχρεωτικά σε Ευρώ ( άρθρο 16 ΕΚΠ-
ΟΤΑ). 
3. Oι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 
4.  Η τιµή ανά είδος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
Άρθρο 10ο - Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού- Αξιολόγηση των προσφορών. 
1. Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών  παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης  των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες.  
Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια  µε την παρακάτω διαδικασία.  
- Αποσφραγίζεται o φάκελος -µονογράφονται δε και σφραγίζονται-  από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο 
προβαίνει στην καταχώρηση των υποβαλλόντων τις  προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών, σε πρακτικό 
το οποίο υπογράφει. 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των  δικαιολογητικών  από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζονται 
οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών  των υποψήφιων προµηθευτών που κρίθηκαν. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού ανοίγει όλους τους φακέλους των προσφορών και  θα 
προχωρήσει  στην τελική γνωµοδότηση. 
 
 Η επιτροπή θα προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας λαµβάνοντας υπόψη : 
-Την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους  της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  
-Τον  ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε.  
-Την προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 
καθοριζόµενους  όρους και τη διακήρυξη, και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή/επί του συνόλου .  
 
2.  Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει την γνωµοδότηση της  για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε 
όλα τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού, στον ∆ήµαρχο για την έγκριση του αποτελέσµατος βάση του άρθρου 23 παρ. 
6 ΕΚΠ-ΟΤΑ (άρθρα 19-21 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
                                             Άρθρο 11ο - Ενστάσεις. 
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Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενεργείας του ή 
της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υπό τους όρους και την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 15 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. 
                        Άρθρο 12 ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης. 
1. Στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που θα  περιλαµβάνει  τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα  και την τιµή. 
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (άρθρο 24 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
3. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 13ο –Κατάρτιση σύµβασης- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

1. Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας άνευ Φ.Π.Α κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 
4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 

Άρθρο 14ο - Χρόνος –τόπος παράδοσης -Έξοδα µεταφοράς και ασφάλισης των υλικών 
Τα είδη θα παραδοθούν   µέσα σε χρόνο 360  ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στον χώρο του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος (άρθρο 27 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει τον 
προµηθευτή, οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των υλικών έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι παραλαβής 
τους από την αρµόδια επιτροπή. 
                                            Άρθρο 15ο - Παραλαβή υλικών 
 Η παραλαβή υλικών θα γίνεται τµηµατικά  από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του προµηθευτού, 
οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης, αφού προηγηθεί ο  απαραίτητος ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που πρόσφερε ο προµηθευτής στο 
διαγωνισµό (άρθρο 28 ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
                                            Άρθρο  16ο- Τρόπος πληρωµής. 
-Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.  
-Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (άρθρο 36 ΕΚΠ-ΟΤΑ). 
                                            Άρθρο 17ο - Κρατήσεις 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται όλες οι νόµιµες  κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
τον προµηθευτή. 
 
                       Άρθρο 18ο-∆ιευκρινήσεις διακήρυξης -Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης.  
Οι λαµβάνοντες µέρος στον διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και 
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και το έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς  από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   1ος όροφος τηλ.:26713-60153 & 26710-
22933 όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, Αρµόδιος  υπάλληλος : Παγουλάτος Κώστας . 
                                    Άρθρο 19ο-∆ηµοσίευση-έξοδα δηµοσίευσης 
Η παρούσα επέχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , στο  πρόγραµµα «∆ιαύγεια>>   και θα 
δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές . 
 
                                                     Άρθρο 20ο-Λοιπά 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις   της Απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, του Νόµου 2286/95  και του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν σήµερα.                                                                    

Κοινοποίηση: 
� Επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ 
� Λογιστήριο 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ       :     Αργοστόλι  12/10/2015 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) Tην από 193/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου, όπου εγκρίθηκε η µελέτη για την 
προµήθειας των εν λόγω υλικών που αναφέρονται στο αντικείµενο του θέµατος, και ο καθορισµός 
τρόπου εκτέλεσης, µε πρόχειρο διαγωνισµό. 
4.Την υπ. αριθ. 266/2015 απόφαση της Ο.Ε όπου εγκρίθηκε η αποδέσµευση πίστωσης ύψους 
52.965,03  € από τους Κ.Α 10/6612 38.000,00 €, Κ.Α 15/6612 3.000,00 €,  Κ.Α 30/6612  5.000,00 €, 
40/6612 7.000,00 €, προϋπολογισµού έτους  2015  για την  εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 
 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο της διακήρυξης.  

 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
     1. Εγκρίνει   και καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του δηµόσιου   πρόχειρου 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  για την 
ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε γραφική ύλη  & λοιπά είδη γραφείου τις 
υπηρεσίες  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προϋπολογισµού 52.965,03 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
 
    2.  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης ο θα τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος-στην Ιστοσελίδα πρόγραµµα «∆ιαύγεια>>   και θα δηµοσιευθεί δύο 
ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      336   /   2015                                                             Α∆Α: 7ΨΨΧΩΕ5-Ο18 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών  καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισµού έτους 2016 . 

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:  
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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 

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

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 

 

*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. 
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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 
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» 
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«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 

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). 
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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  

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.  
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                  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 

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 

320.000,00 
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επιδόµατα) 

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 
∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. 

Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 7.200,00 

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 
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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 

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 
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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 
καυσίµων και 

λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών 

µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 20.000,00 

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. 
10.000,00 
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Πυλάρου 

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 
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 )  7.000,00 
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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 

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 

5.000,00 
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για Τ.Κ.Οµαλών 

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 

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 -

52.000,00 
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υπαλλήλων µονίµων 
και Αορίστου 

χρόνου, Έξοδα 
κίνησης -ηµερήσια 

αποζηµίωση -
δαπάνες διαµονής 

Υπαλλήλων και 
τρίτων -

αποζηµιώσεις 

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 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 5.154,99 € 
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20.8511.01 

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.  

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 
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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  
 
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 :  
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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. 

 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ Σύνολο τετρ. Συντελεστής 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ µέτρων 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 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                           Σοφία Γαρµπή  
                                                  Α/ ∆ήµαρχος  Κεφαλλονιάς. 
 


