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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 
28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Τηλέφωνο:  2671360154 
Fax:  2671022572                                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της  2ης  τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την  

29η  Ιανουαρίου  2020.  

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  29η  Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη  και 

ώρα 12:00  συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου 

(Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  

1313/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19 

-07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  

σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα   πέντε  (5) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                             1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                              2. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        3. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

4. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό Μέλος ) 

5. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  (Αναπληρωματικό Μέλος-ΠΑΡΩΝ από 

τη 4/2020 απόφαση έως και την 6/2020). 

6. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΑΡΩΝ από την 7/2020 απόφαση  έως και την 16/2020) 
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Στην συνεδρίαση παρίσταται  ο επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για 

όλους» κ. Αλέξανδρος Παντελειός και επίσης  παρευρίσκεται ο  Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου κ. Νικόλαος Φραντζής.                                   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   4/2020     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΔΑ: Ψ8ΙΑ46ΜΓΤΤ-4ΗΦ 

Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των   

θεμάτων  που εισάγονται  προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

                                                

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, κηρύσσοντας την έναρξη της 

συνεδρίασης  θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το  θέμα  εκτός της ημερήσιας 

διάταξης: «Λήψη απόφασης με την οποία το Σώμα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

των  θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης» και 

αναφέρει τα παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 όπως ισχύει,  για την άμεση 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου καλείται το Σώμα να εγκρίνει την 

συζήτηση του   παρακάτω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης: 

Καθορισμός προστίμων και τελών ανά είδος παράβασης του Κανονισμού 

Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου. 

Το εν λόγω θέμα ορίζεται  ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα ο 

εν λόγω  Κανονισμός. 

 

Ζητείται από το Σώμα να οριστεί   το θέμα   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και να εισαχθεί     προς 

συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με τους Ν 4625/2019 και 

4635/2019. 

 Την 115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου(Περί 

έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου). 
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 Την εισήγηση του Προέδρου 

Για τον ορισμό του   θέματος   ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – 

Σπαθής Σταύρος - Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων  &  Βαλλιανάτος 

Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις όπως έχουν  καταγραφεί 

στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

θετικές ψήφοι  πέντε   (5) 

Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  το παρακάτω θέμα   εκτός ημερήσιας διάταξης και το 

εισάγει για συζήτηση και λήψη απόφασης: 

Καθορισμός προστίμων και τελών ανά είδος παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας 

του Δήμου Αργοστολίου. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  5  /2020  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ              ΑΔΑ:ΨΥ2146ΜΓΤΤ-ΡΝΜ 
Καθορισμός προστίμων ανά είδος παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας του 

Δήμου Αργοστολίου. 

 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  1o θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός προστίμων ανά 

είδος παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου»  

θέτει υπόψη της Επιτροπής τα ακόλουθα : 

 

 Με την 155/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αργοστολίου 

καταρτίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου . 

Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να καθορίσουν το ύψος των προστίμων ανά είδος 

παράβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλµάτων, αρχαιολογικών  

χώρων   και   λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

300,00 - 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
2. Κοπή  δέντρων, µερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  

και       λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους    
300,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
3 Παρεµπόδιση  τοποθέτησης  κάδων, 

προστατευτικών µέσων , µετακίνηση κάδων και 

αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , 

φθορά των παραπάνω µέσων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

4 Επικόλληση       αυτοκόλλητων      ή 
γράψιµο   συνθηµάτων  σε  κάδους  ή άλλα µέσα 

αποθήκευσης απορριµµάτων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή 

εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς  την  κατάλληλη  

συσκευασία και   τοποθέτηση   εντός  των  κάδων 

µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από 
ξένη ιδιοκτησία , κρέµασµα απορριµµάτων  σε  

δέντρα  ή  ρήψη τους στο δρόµο και στο πεζοδρόµιο  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   

απορριµµάτων  που προέρχονται     από     

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

χονδρεµπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , 

εµπορικά καταστήµατα κ.α. 

100,00 – 300,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

8 Βρώµικοι   κάδοι    ,   συµπιεστές , καλάθια    ιδιωτών  

ή   επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους 

χώρους  

100,00 – 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

9 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, 

µαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που 

δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

10 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   

οικόπεδα   ή   σε ακάλυπτους χώρους  

200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
11 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους 

ανακύκλωσης  

100,00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

12 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    

ή   ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής 

αποκοµιδής  απορριµµάτων   

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
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13 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  

την διαδικασία των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 - 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

14 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  

χώρους    

500,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

15 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα      

– τοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα 

Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών  

500,00 – 1.000,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

16 Καταστήµατα  γενικού ενδιαφέροντος  που δεν  

έχουν σάκους   µε   την  επωνυµία   τους  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
17 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , µικροαντικειµένων 

σε  πεζοδρόµια , κοινόχρηστους και δηµόσιους 

χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές κ.λ.π.)  

50,00 - 100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

18 Απόρριψη   αναµµένων  τσιγάρων  , εύφλεκτων ή 

χηµικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια 

απορριµµάτων . Αποτσίγαρα σε κ.χ και παραλίες 

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το Κόστος 
19 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων  

200,00 - 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

20 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων  100,00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
21 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  

ή μέσα   σε     κατοικημένες περιοχές  

300,00 - 500,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
22 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση 

απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν 
αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση από ρίψη  
ακάθαρτων  νερών προερχόµενα από οικοδοµικές 
εργασίες». 
κ.λ.π.  

100,00 – 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  

φυλλάδια    ,    εναέριες επιγραφές  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
24 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών 

πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από 

κάδους  

200,00- 500,00 € 
Σε    υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 
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26 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  

ενδιαφέροντος      , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από 

επιτόπια κατανάλωση προσφεροµένων ειδών (καφέ, 

αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)  

100,00 –  200,00€ 
Σε  υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 

27 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων 

χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή 

ιδιωτικών χώρων  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Ρύπανση  από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες 

διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους  

300,00 - 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
29 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      

χώρων   (χώροι τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – 
πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

100,00 – 500,00 €    
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Εναπόθεση  σε πεζοδρόµιο, οδόστρωµα ή πλατεία, 

χωρίς άδεια οποιουδήποτε αντικείµενου ή υλικού 

από καταστήµατα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, 

στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών, μηχανές, 

100,00- 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

31 Αµέλεια   καθαρισµού  µισθωµένων χώρων και 

ρύπανση        από διασκορπισµό των απορριµµάτων  

100,00 - 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

32 Πραγµατοποίηση  εργασιών  χωρίς άδεια σε 

πεζοδρόµια – δρόµους από καταστήµατα ή συνεργεία 

ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή Δημοσίων Έργων 

, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους  

χώρους , προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κλπ 

300,00 – 500,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

33 Εναπόθεση    πάσης   φύσης   υλικών συσκευασίας  

έξω από τον χώρο των περιπτέρων  

100,00 – 300,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

34 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή   

δίκτυα  απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία 

οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από 

καταστήµατα εστίασης  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

35 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια 

και   κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους 

µηχανικής αποκοµιδής  

100,00 -  300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

36 Μη χρησιµοποίηση  ειδικού προστατευτικού 

καλύµµατος από φορτηγά που µεταφέρουν υλικά ή 

διάφορες  συσκευασίες  

Κ.Ο.Κ 

37 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 
φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων  

100,00 – 200,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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38 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν 

απορρίµµατα   –   µπάζα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   

πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το κόστος 
39 Ρύπανση  χώρων  λαϊκών   αγορών  ή χώρων άσκησης  

υπαιθρίου  εµπορίου  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

40 Μη    καθαρισµός  χώρου     λαϊκής αγοράς και µη 
αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

41 Μη κλάδεμα δένδρων, φυτών κλπ που εξέχουν σε 
κ.χ 

50.00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

42 Αποθήκευση σε ιδιωτικούς χώρους παλαιών 
μετάλλων , άλλων άχρηστων υλικών, παλαιών 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ή άλλων 
ανακυκλώσιμων υλικών (Σκραπ) χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια 

200,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

43 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού 
(παγκάκια, κάδοι, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, 
πινακίδες σήμανσης, κλπ 

100,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
Και το Κόστος 

αποκατάστασης 
 

Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών 

του παρόντος Κανονισµού  επιτρέπεται  η άσκηση  των προβλεποµένων από τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα 

συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 

παράγραφος 8 του Ν.2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών  

του ∆ήµου  Αργοστολίου . Με  τον  πιο   πάνω   κανονισµό   της  Υπηρεσίας  

Καθαριότητας   δεν   προκαλείται επιβάρυνση  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου και 

εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του 

Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται με 

τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και τη 

σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα 

έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού 

του Δήμου. Από τα έσοδα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα 

ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων  &  Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Την 155/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου 

 Την  παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου : 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  του 

ύψους  των προστίμων ανά είδος παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου 

Αργοστολίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλµάτων, αρχαιολογικών  

χώρων   και   λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

300,00 - 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
2. Κοπή  δέντρων, µερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  

και       λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους    
300,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
3 Παρεµπόδιση  τοποθέτησης  κάδων, 

προστατευτικών µέσων , µετακίνηση κάδων και 

αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , 

φθορά των παραπάνω µέσων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

4 Επικόλληση       αυτοκόλλητων      ή 
γράψιµο   συνθηµάτων  σε  κάδους  ή άλλα µέσα 

αποθήκευσης απορριµµάτων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή 

εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς  την  κατάλληλη  

συσκευασία και   τοποθέτηση   εντός  των  κάδων 

µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
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6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από 
ξένη ιδιοκτησία , κρέµασµα απορριµµάτων  σε  

δέντρα  ή  ρήψη τους στο δρόµο και στο πεζοδρόµιο  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   

απορριµµάτων  που προέρχονται     από     

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

χονδρεµπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , 

εµπορικά καταστήµατα κ.α. 

100,00 – 300,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

8 Βρώµικοι   κάδοι    ,   συµπιεστές , καλάθια    

ιδιωτών   ή   επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

ακάλυπτους χώρους  

100,00 – 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

9 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, 

µαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που 

δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

10 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   

οικόπεδα   ή   σε ακάλυπτους χώρους  

200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
11 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους 

ανακύκλωσης  

100,00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

12 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    

ή   ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής 

αποκοµιδής  απορριµµάτων   

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
13 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  

την διαδικασία των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 - 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

14 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  

χώρους    

500,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

15 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα      

– τοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα 

Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών  

500,00 – 1.000,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

16 Καταστήµατα  γενικού ενδιαφέροντος  που δεν  

έχουν σάκους   µε   την  επωνυµία   τους  

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
17 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , 

µικροαντικειµένων σε  πεζοδρόµια , κοινόχρηστους 

και δηµόσιους χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές 

χαρές κ.λ.π.)  

50,00 - 100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

18 Απόρριψη   αναµµένων  τσιγάρων  , εύφλεκτων ή 

χηµικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια 

απορριµµάτων . Αποτσίγαρα σε κ.χ και παραλίες 

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το Κόστος 
19 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων  

200,00 - 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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20 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων  100,00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
21 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  

ή μέσα   σε     κατοικημένες περιοχές  

300,00 - 500,00 €  
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
22 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση 

απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν 
αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση από ρίψη  
ακάθαρτων  νερών προερχόµενα από οικοδοµικές 
εργασίες». 
κ.λ.π.  

100,00 – 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  

φυλλάδια    ,    εναέριες επιγραφές  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
24 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών 

πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από 

κάδους  

200,00- 500,00 € 
Σε    υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 
26 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  

ενδιαφέροντος      , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από 

επιτόπια κατανάλωση προσφεροµένων ειδών 

(καφέ, αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)  

100,00 –  200,00€ 
Σε  υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 

27 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων 

χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή 

ιδιωτικών χώρων  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Ρύπανση  από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες 

διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 - 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
29 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      

χώρων   (χώροι τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – 
πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

100,00 – 500,00 €    
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Εναπόθεση  σε πεζοδρόµιο, οδόστρωµα ή πλατεία, 

χωρίς άδεια οποιουδήποτε αντικείµενου ή υλικού 

από καταστήµατα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, 

στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών, μηχανές, 

100,00- 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

31 Αµέλεια   καθαρισµού  µισθωµένων χώρων και 

ρύπανση        από διασκορπισµό των απορριµµάτων  

100,00 - 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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32 Πραγµατοποίηση  εργασιών  χωρίς άδεια σε 

πεζοδρόµια – δρόµους από καταστήµατα ή συνεργεία 

ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή Δημοσίων Έργων 

, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους  

χώρους , προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κλπ 

300,00 – 500,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

33 Εναπόθεση    πάσης   φύσης   υλικών συσκευασίας  

έξω από τον χώρο των περιπτέρων  

100,00 – 300,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

34 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή  

δίκτυα  απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία 

οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από 

καταστήµατα εστίασης  

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

35 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια 

και   κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους 

µηχανικής αποκοµιδής  

100,00 -  300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

36 Μη χρησιµοποίηση  ειδικού προστατευτικού 

καλύµµατος από φορτηγά που µεταφέρουν υλικά ή 

διάφορες  συσκευασίες  

Κ.Ο.Κ 

37 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 
φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων  

100,00 – 200,00€ 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

38 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν 

απορρίµµατα   –   µπάζα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   

πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

300,00 – 1.000,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το κόστος 
39 Ρύπανση  χώρων  λαϊκών   αγορών  ή χώρων άσκησης  

υπαιθρίου  εµπορίου  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

40 Μη    καθαρισµός  χώρου     λαϊκής αγοράς και µη 
αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής  

100,00 – 300,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

41 Μη κλάδεμα δένδρων, φυτών κλπ που εξέχουν σε 
κ.χ 

50.00 - 200,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

42 Αποθήκευση σε ιδιωτικούς χώρους παλαιών 
μετάλλων , άλλων άχρηστων υλικών, παλαιών 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ή άλλων 
ανακυκλώσιμων υλικών (Σκραπ) χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια 

200,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

43 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού 
(παγκάκια, κάδοι, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, 
πινακίδες σήμανσης, κλπ 

100,00 – 500,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
Και το Κόστος 

αποκατάστασης 
 

Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών 
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του παρόντος Κανονισµού  επιτρέπεται  η άσκηση  των προβλεποµένων από τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα 

συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 

παράγραφος 8 του Ν.2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών  

του ∆ήµου  Αργοστολίου. Με  τον  πιο   πάνω   κανονισµό   της  Υπηρεσίας  

Καθαριότητας   δεν   προκαλείται επιβάρυνση  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου και 

εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του 

Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται με 

τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και τη 

σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα 

έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού 

του Δήμου. Από τα έσοδα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα 

ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 /2020            ΑΔΑ: 671Τ46ΜΓΤΤ-ΗΘ2 
Συγκρότηση Ετήσιας  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής  συναφών 
υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το  1o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Ετήσιας  Επιτροπής 

Διενέργειας Ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής  συναφών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 

20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α » ,θέτει υπόψη της Επιτροπής την   με αριθ. Πρωτ. 562/ 14-01-

2020 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –Παπαδήμα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας  

ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ. 
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Προκειμένου να συγκροτηθεί ετήσια επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων 

μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 

ίση η κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2020, 

και αφού λάβετε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540Β’/07.11.2011, 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

5. Τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν3852/2010, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016, 

7. Την ΔΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ 900Β/17-3-2017), 

8. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 

ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

για το έτος 2020, 

9. Το με αρ. πρωτ.: 6402/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του 

Δήμου Αργοστολίου, 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 561/10-01-2020 κλήρωση που διενήργησε η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και ανέδειξε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ετήσιας επιτροπής 

διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για το έτος 2020, 

παρακαλούμε όπως: 

συγκροτήσετε την ετήσια επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ 

για το έτος 2020. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει  υπόψη της Επιτροπής το αριθ. Πρωτ. 561/14-01-2020 

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας  για την ανάδειξη 

των Μελών που θα συγκροτήσουν την ετήσια Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών 

κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2020  το οποίο 

αναλυτικά έχει ως εξής : 

                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΣΚ 

 

 
Στο Αργοστόλι και στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σήμερα στις 

14/1/2020 ημέρα Τρίτη, η Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα Αναπληρώτρια της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία των: 

1. Ειρήνη Κομποθέκρα, υπάλληλος Δήμου Αργοστολίου  

2. Σπυρίδων Δανελάτος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Υ  

αφού έλαβε υπόψη: 

11. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011), 

12. τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540Β’/07.11.2011, 

13. την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

14. την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

15. τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν3852/2010, 

16. τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016, 

17. την ΔΝΣγ/ οικ 15299/ΦΝ 466 απόφαση του υπουργού υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ 900Β/17-3-2017), 

18. την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 

ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

έργων, μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

για το έτος 2020, 

19. το με αρ. πρωτ.: 6402/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του 

Δήμου Αργοστολίου, 

20. την υπ’ αριθ. πρωτ. 296/09-01-2020 ανακοίνωση περί της διενέργειας κλήρωσης. 

διενήργησε δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών, που θα συγκροτήσουν την ετήσια επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών 

κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης είναι ίση η κατώτερη των 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α για το έτος 2020. 

Από τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, μελών της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών 

κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ 

προέκυψαν: 
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Τακτικά μέλη: 

1. Σταματούλα Βασιλάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

2. Γεώργιος Κοντογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

3. Δημήτριος Στουπάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Ελένη Λουκέρη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

2. Γεράσιμος Φιλιππάτος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

3. Ελένη Μπενετάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται ως 
ακολούθως: 
 

Οι Υπάλληλοι  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Ειρήνη Κομποθέκρα  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

   

 

Σπυρίδων Δανελάτος  Ευρύκλεια Χαϊτίδου Παπαδήμα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός   

 

 

  Ο Πρόεδρος  προτείνει στα Μέλη να συγκροτήσουν  την  Επιτροπή Διενέργειας 

Ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής  συναφών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά: 

Ως Τακτικά μέλη: 

1.Σταματούλα Βασιλάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

       2.Γεώργιος Κοντογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

3. Δημήτριος Στουπάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

Ως  Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Ελένη Λουκέρη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

       2.Γεράσιμος Φιλιππάτος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

      3.Ελένη Μπενετάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 
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Σημειωτέον ότι η κ. Βασιλάτου Σταματούλα και ο κ. Κοντογιάννης Γεώργιος είναι και 

εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος ΚΗΣΚ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων και Βαλλιανάτος Ανδρόνικος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 τις διατάξεις του άρθρου  118 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» . 

 Την  με αριθ. πρωτ 562/14-01-2020 εισήγηση  της Τεχνικής  Υπηρεσίας . 

  Το  με αριθ. πρωτ 561/14-01-2020 Πρακτικό Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης 

της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Την 34/1421/27-01-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Χρηστών στο ΚΗΣΚ 

 και  την εισήγηση του Προέδρου  

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Συγκροτεί την   Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη των 

20.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α   του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020  όπως παρακάτω: 

  

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.Σταματούλα Βασιλάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

       2.Γεώργιος Κοντογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

3.Δημήτριος Στουπάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Τ.Υ. 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.Ελένη Λουκέρη Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
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       2.Γεράσιμος Φιλιππάτος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

      3.Ελένη Μπενετάτου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Τ.Υ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7/2020    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ        ΑΔΑ:92ΠΓ46ΜΓΤΤ-0ΥΞ 
Καθορισμός των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2020 ( παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989). 
 
  Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας   την συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το  2o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός των συντελεστών του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2020  

( παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989)» έδωσε τον λόγο στην Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου –Προϋπολογισμού & Προμηθειών κ. Σοφίας 

Κουστουμπάρδη η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:    

 
Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού των 
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020 (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 2020 προτείνεται για τον καθορισμό του ύψους των 

συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού να ληφθεί υπόψη η  ένταση 

απορρόφησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο σε όλη την 

επικράτειά του και να χωριστεί σε έξι  (6) ζώνες. Οι επιμέρους συντελεστές (σύμφωνα 
με το άρθρο 185 του ν. 4555/2018) εφαρμόζονται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ σχεδίου στις αντίστοιχες δημοτικές  τοπικές κοινότητες, 
καθώς οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρέχονται χωρίς διάκριση 
σε όλη την επικράτεια του Δήμου Αργοστολίου. 
 

Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού) για οικιακή χρήση ανά δημοτική/τοπική κοινότητα,για το έτος 2019 

διαμορφωνόταν ως ακολούθως:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
μέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

562.550 2,31 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

Τοπικές Κοινότητες: Καραβάδος, 

Κεραμειές, Λακήθρα, Λουρδάτα, 
387.012 1,70 
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απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Μεταξάτα, Περατάτα, Σβορωνάτα, 

Σπαρτιά, Σκάλα  

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Πόρος 

και Τοπικές Κοινότητες: Βλαχάτα, 

Μουσάτα, Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, 

Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

364.495 1,37 

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία Ειρήνη, 

Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 

Χιονάτα, Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

 

 

 

 

 

 

132.186 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 

Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 

Αγκώνας, Ζόλα 
42.666 0,47 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών 

Συνθηκών 
Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 

εγκαταστάσεις αγροτικής (μη 

εμπορικής) εκμετάλλευσης σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές κοινότητες. 

500 0,47 

Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού)  για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, που 

εφαρμόζεται πρώτη φοράγια το έτος 2020,προτείνεται να είναι ίδιο με εκείνο των 

ακινήτων οικιακής χρήσης που κατά το έτος 2019 διαμορφωνόταν ως ακολούθως: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
μέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

5.000 2,31 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: Καραβάδος, 

Κεραμειές, Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, Σβορωνάτα, 

Σπαρτιά, Σκάλα  
500 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, Πόρος 

και Τοπικές Κοινότητες: Βλαχάτα, 

Μουσάτα, Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, 

Διλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα 

500 1,37 
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υπηρεσιών 

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία Ειρήνη, 

Αργίνια, Άγιος Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 

Χιονάτα, Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

 

 

 

500 

 

 

 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 

Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι, 

Αγκώνας, Ζόλα 
500 0,47 

 

To σύνολο των τετραγωνικών μέτρων ανά Ζώνη έχει προσδιοριστεί κατ΄ εκτίμηση 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία στην διάθεσή της καθώς ο ακριβής 

προσδιορισμός θα προκύψει του χρόνου που θα έχει εφαρμοστεί η απόφαση, ως 

ακολούθως:  

 

Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού)  για επαγγελματική χρήση ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, για το 

έτος 2019 διαμορφωνόταν ως ακολούθως: 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 
 

ΖΩΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Σύνολο τετρ. 
μέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  

255.471 4,28 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα  

161.695 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, 

Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 

Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

114.717 2,02 

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, Δαυγάτα, 
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Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα  

18.485 

 
1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 

Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, 

Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα 
4.792 0,86 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 

Συνθηκών 
Βουστάσια, ποιμνιοστάσια και 

πτηνοτροφεία σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές κοινότητες. 

500 0,86 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 3054/2019 μέρος Β.3, για τον προσδιορισμό των 

ανταποδοτικών τελών λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα και τα δαπανηθέντα του 

προηγούμενου έτους. Συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.  

 

Ο Δήμος Αργοστολίου που προήλθε από την διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς βάσει 

των διατάξεων του ν. 4600/2019 κατέγραψε τις δαπάνες και τις προσόδους της 

ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ετών 2018 και 2019 για 

τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες χωρικότητάς του. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προσδιορίζει 

με κανονιστική του απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού 

που θα ισχύουν για κάθε έτος σύμφωνα με το αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89. 

Οι ρυθμίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.Δ/τος της 24/9-20/10/1958 όπως 

τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 

4,5,17 και 20) 1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12) με τις οποίες ορίζεται ότι τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που 

επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των Ν. 2130/93 (άρθρα 16 

παρ.6 και 27 παρ.4) 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 

2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5) μαζί με τις περί απαλλαγών από τα 

ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7 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 έτσι όπως τροποποιήθηκαν με 

το άρθρο 185 του ν. 4555/2018, προσδιορίζονται τρεις διαφορετικοί συντελεστές για 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (ακίνητα που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για κατοικία, ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για 

την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας) για τον υπολογισμό του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού ανάλογα με τις παρεχόμενες από το 

Δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες.  

Πρόσθετα ορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η 

διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου συντελεστή δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του πενταπλάσιου.  

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή 

μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του 

Δήμου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).  
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Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων 

κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο να 

ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια 

κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε 

διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 

σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 9 του ν 4600/2019  κατά την κατάρτιση και ψήφιση των 

προϋπολογισμών των δύο πρώτων οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων, 

παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών 

τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους 

ανειδίκευτα έσοδά τους. 

 

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, κοινωφελή κτίρια μη κερδοσκοπικού αλλά 

φιλανθρωπικού σκοπού,καταστήματα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόμενο με 

επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).  

 οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των 

υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των 

άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 1080/80.  

 

Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, 

είναι σύμφωνα με την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  

1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, 
οι οποίοι αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20).  

2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, 
κατά το μέρος που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες.  

3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των 

τακτικών εσόδων, όπως είναι η εισφορά στο ΤΑΔΚΥ. 

 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση μέρους των ανταποδοτικών 

εσόδων για την κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι 

νόμιμη.  

 

 
Για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2020, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 
Β΄3054/2019)«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της 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 2020 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 2019. Σε περίπτωση 

που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2019 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη 

της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2019, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 

2020, 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 2019, 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2019 και μέχρι το μήνα κατάρτισης 

του σχεδίου του Π/Υ 2020, 

- την εκτέλεση του Π/Υ 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2020 

καταρτίζεται Ιούλιο 2019, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2018 και 2019), 

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2019, η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2018. 

 

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 περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων της 

κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η 

δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για 

την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει 

από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο 

διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού 

είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την 

προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση 

προϋπολογισμός. 

 

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, 
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στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών 

τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, 

που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των 

επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί 

αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση 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 2018 και το 2019, τα συνολικά μεγέθη εισπραχθέντων τελών και 

δαπανών για ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον Δήμο Αργοστολίου που βάσει των 

διατάξεων του ν. 4600/2019 προήλθε από την διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς δεν 

είναι δυνατό να προσδιοριστούν διότι οι σχετικές δαπάνες αφορούσαν όλη την 

επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς. Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 157 παρ. 10 του ν. 4623/2019 δεν παρατίθεται σχετικός πίνακας. 

 

Σύμφωνα με την καταγραφή και μελέτη των απολογιστικών στοιχείων ανταποδοτικής 

υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, από την  Οικονομική Υπηρεσία και τα 

αιτήματα που έχουν καταγραφεί, για το έτος 2020, οι πρόσοδοι και οι ανάγκες του 

Δήμου σε Δαπάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής: 

 

 

 

Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 
2020 και αφορά στις προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  
 
 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

Κωδικός Περιγραφή Κωδικού Διαμορφωθέντα 

Εξοδα 

00.6737.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής 

Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωμένη 

διαχείρηση στερεών αποβλήτων  1.745.000,00 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 642.637,58 
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20.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες 

 αμοιβές 6.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 621.737,41 

20.6022.01 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες 

 αμοιβές 4.000,00 

20.6022.02 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 1.500,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 91.057,00 

20.6051.14 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ  92.213,72 

20.6051.15 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ 

3,5%) 20.166,62 

20.6052.01 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  157.653,28 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 27.684,95 

20.6061 

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού) 8.000,00 

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 580.000,00 

20.6233 

Μισθώματα μηχανημάτων -  Τεχνικών 

Εγκαταστάσεων 10.000,00 

20.6252 

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 

εγκαταστάσεων 1.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών  και  μεταφορικών μέσων 7.000,00 

20.6262 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 

20.6263.01 

Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων και φορτηγών  ( ο παρών 

Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής )  10.000,00 

20.6263.02 

Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και 

φορτηγών    ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 

δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )  5.000,00 
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20.6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού 5.000,00 

20.6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 30.000,00 

20.6279.11 

Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού  κοινοχρήστων 

WC 23.000,00 

20.6322 

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  ( ο 

παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής )  2.000,00 

20.6323 

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, έλεγχος 

ψηφιακού ταχογράφου κλπ.)   Ο παρών Κ.Α. είναι 

δεκτικός εντάλματος προπληρωμής  2.500,00 

20.6422 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 

20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 24.000,00 

20.6641.02 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αργοστολίου 70.000,00 

20.6641.03 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παλικής 15.430,62 

20.6641.04 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σάμης 965,15 

20.6641.05 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ερίσου 2.610,39 

20.6641.06 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Πυλάρου 3.982,34 

20.6641.07 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Λειβαθούς 20.800,00 

20.6641.08 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 34.000,00 

20.6641.09 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Δ.Κ. Ομαλών 6.000,00 

20.6662.01 

Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 

εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας  5.000,00 

20.6662.03 

Προμήθεια Λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού 

υλικού  κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. 

Αργοστολίου 24.000,00 

20.6662.04 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. 

Λειβαθούς 24.000,00 

20.6662.05 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. 

Ελειού-Πρόννων 24.000,00 

20.6662.09 

Προμήθεια λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού 

υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Τ.Κ. 

Ομαλών 15.000,00 
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20.6671.01 

Ανταλλακτικά τακτικής ετήσιας συντήρησης 

μεταφορικών μέσων - φορτηγών   ( ο παρών 

Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων 

προπληρωμής )  12.000,00 

20.6671.02 

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  και  

φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών  

( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 

ενταλμάτων προπληρωμής )  10.000,00 

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 )  22.000,00 

20.6721.02 Εισφορά Δήμων-Μελών ΦΟΔΣΑ νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

20.7131.04 Προμήθεια μηχανικού σάρωθρου 270.000,00 

20.7325.02 

Επέκταση Φ.Ο.Π.και λοιπές εργασίες δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού μέσω ΔΕΗ Α.Ε.  ( ο παρών Κ.Α. 

ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής )  10.000,00 

20.7336.10 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού 

Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς  24.000,00 

20.7336.11 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού 

Δημοτικής Ενότητας Ομαλών  10.000,00 

20.7336.13 

Συντήρηση και επισκευή   εξωτερικού φωτισμού 

Δημοτικής Ενότητας Ελειού -Πρόννων 24.000,00 

20.8113.10 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.823,91 

20.8116.12 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 56.127,37 

20.8117.01 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής 

Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωμένη 

διαχείρηση στερεών αποβλήτων  283.595,59 

20.8511.01 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 504.640,50 

ΣΥΝΟΛΟ - Εξοδα 5.641.226,43 

 
 

Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2019, και σύμφωνα με το 

προαπαιτούμενα που θέτει η ΚΥΑ 55905/2019, (συνυπολογισμός των ανταποδοτικών 
τελών στο συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι  .... «Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως 

των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 

και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που 

αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα»), και 
σύμφωνα με τη σύγκριση των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2018 και 2019 δημοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων χωρικότητας δήμου Αργοστολίου και λαμβάνοντας υπόψη 
και το ποσό που θα αποδοθεί στον δήμο μας από μέσω της αγωγής κατά της 
Energa,HellasPower κλπ,διαμορφώνονται ως ακολούθως με βάση το έτος 2019: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 

1828/89) 2.903.056,89 

2111 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 637.300,81 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 546.739,44 

5111 Χρηματικό Υπόλοιπο ανταποδοτικής υπηρεσίας 1.025.477,59 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.112.574,73 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Α) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2020 
5.112.574,73 € 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020 
5.641.226,43€ 

(Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 528.651,70€ 

 
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
9,37% 

 

 

Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά 

ανάμεσα στα προϋπολογιζόμενα για το 2020 τέλη και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες 

αποτελεί το 9,37% των συνολικών δαπανών. 

 

Από τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει η ανάγκη μεταβολής των συντελεστών τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 προκειμένου  να ισοσκελιστεί η 

ανταποδοτική υπηρεσία 20 λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 

παρ. 9 του ν. 4600/2019 κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο 

πρώτων οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων, παρέχεται η δυνατότητα 

μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών 

 

Απαλλασσόμενες κατηγορίες 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη  της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

του Ν. 3345/16, η οποία ορίζει ως  υποχρεωτική  την  πλήρη απαλλαγή  από το τέλος 

καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη ή  του νόμιμου εκπροσώπου του, και δεν ηλεκτροδοτούνται, 

ύστερα  από βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά    παραμένουν  κλειστά.  Πρόκειται  
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για  κατηγορία  ακινήτων,  στεγασμένων  ή  μη,  που  δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν 

χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση 

τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 4368/2016 με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, 

είναι δυνατή η μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή από αυτούς, για 

συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε μείωση κατά 30% στις παρακάτω κατηγορίες για 

παροχές που αφορούν μόνο την 1η κατοικία είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε 

ενοικιαζόμενη και να μην υπερβαίνει τα 200τ.μ. με ετήσια ισχύ: 

 

 Άποροι. 

  Πολύτεκνοι των  οποίων  τα  τέκνα  είναι  ανήλικα  ή  φοιτητές  τριτοβάθμιας  

εκπαίδευσης  της ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  υπηρετούν  την  στρατιωτική  

τους  θητεία  μέχρι  25  ετών και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

δεν υπερβαίνει τις 12.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 3.000,00€ για κάθε 

προστατευόμενο τέκνο. 

 Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους 

θητεία μέχρι 25 ετών και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν 

υπερβαίνει τις 21.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με  ένα  τουλάχιστον ανήλικο  τέκνο ή  ενήλικο  μέχρι  

25 ετών  που σπουδάζει  σε  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  της  ημεδαπής  ή  της  

αλλοδαπής  ή  υπηρετεί  την στρατιωτική του θητεία και το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόμενο 

κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

 Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω συμπεριλαμβανομένων και των 

οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία και το συνολικό 

ετήσιο οικογενειακό τους φορολογητέο εισόδημα (ώστε να μην προσμετρούνται 

τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας, προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό 

επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και 

μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι αφορολόγητα) να 

μην υπερβαίνει τις 20.000,00€ 

 Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του 1 έτους) και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 6.000,00€. 

 

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κεφαλλονιάς. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από 

την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.57/1973. 
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Β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής 

αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, 

ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας 

και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν.2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 

2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι κατά τις διατάξεις του Ν. 3454/7-4-2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και 

επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι 

άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

ανεγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης 

και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε 

ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι 

ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και 

συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια 

οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων 

πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) 

περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 

860/1979 (ΦΕΚ 2Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 

3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 

απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική 

ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

Γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκομίζεται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 

Δ) Για την απόδειξη της ιδιότητας μονογενεϊκής οικογένειας προσκομίζεται αντίγραφο 

δικαστικής απόφασης για την αποκλειστική άσκηση γονικής μέριμνας βάσει του Αστικού 

Κώδικα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται η ύπαρξη 

ενός μόνο γονέα/κηδεμόνα. 

Ε) Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου προσκομίζεται η Απόφαση 

Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η 

αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας (απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό 

αναπηρίας 67%). 

 

Λοιπά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων (π.χ. αντίγραφο 

λογαριασμού ΔΕΗ, μισθωτήριο ακινήτου, κλπ.) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις 

σχετικές αιτήσεις που θα συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τμήμα Εσόδων, 

Περιουσίας και Κτηματολογίου Δήμου Αργοστολίου προκειμένου να υπαχθούν στην 

προτεινόμενη μείωση. 
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Δημοτικά Τέλη Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και Αποθηκών-λοιπών κτιριακών 
εγκαταστάσεων αγροτικής εκμετάλλευσης.  
 
Τέλος πρέπει να αποφασίσουμε  για την  χρέωση πλασματικών τετραγωνικών των τελών 

της Ζώνης ΣΤ΄ που αφορά βουστάσια, ποιμνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές κοινότητες για τα κτίρια επαγγελματικής χρήσης και γιατις αποθήκες 

και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις αγροτικής (μη εμπορικής) εκμετάλλευσης για τα 

ακίνητα οικιακής χρήσης, επειδή η ΔΕΗ Α.Ε. δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα νέο 

συντελεστή για την Ζώνη ΣΤ΄ λόγω μη μηχανογραφικής υποστήριξης όπως ισχύει και για 

τις  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

    Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εγκριθεί η μέθοδος  των πλασματικών 

τετραγωνικών επί των Ζωνών Α΄ έως και Ε΄  ως οι κατωτέρω πίνακες προκειμένου το 

ύψους του τέλους να διαμορφωθεί στο αναφερόμενο στη Ζώνη ΣΤ: 

 

ΖΩΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Συντελεστής 
τελών 

Ποσοστό 
Μείωσης 

Τετραγωνικών 
Μέτρων 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
2,31 79,65% 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα  

1,70 72,35% 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, 

Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 

Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

1,37 65,69% 

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 

Χιονάτα, Δαυγάτα, 

Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

 
 
 
 
 
 

1,09 

56,88% 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 

Συνθηκών 
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, 

Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα 
0,47 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών 

Συνθηκών 
Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 

εγκαταστάσεις αγροτικής (μη 

εμπορικής) εκμετάλλευσης σε 

όλες τις δημοτικές-τοπικές 

κοινότητες. 

0,47  
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ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συντελεστής 

τελών 

Ποσοστό 
Μείωσης 

Τετραγωνικών 
Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
4,28 79,91% 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάμεσης 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα 

2,7 68,15% 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: Ομαλά, 

Πόρος και Τοπικές Κοινότητες: 

Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

2,02 57,43% 

ΖΩΝΗ Δ - Χαμηλής 

απορρόφησης όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα, 

Χιονάτα, Δαυγάτα, 

Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα 

1,7 49,41% 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, 

Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα 
0,86 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 

Συνθηκών 

Βουστάσια, ποιμνιοστάσια και 

πτηνοτροφεία σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές κοινότητες. 
0,86 

 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση: 
Α.περί καθορισμού των συντελεστών των τελών καθαριότητας ανά Ομάδα και ανά Ζώνη 

όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, ΠΙΝΑΚΑ 2 και ΠΙΝΑΚΑ 3 ανάλογα με την χρήση του 

ακινήτου και ανάλογη μεταβολή του πίνακα 5 όπου καταγράφονται τα έσοδα, 

Β. περί καθορισμού των απαλλασσόμενων κατηγοριών, 

Γ. περί έγκρισης της εφαρμογής της μεθόδου πλασματικών τετραγωνικών τελών της 

Ζώνης ΣΤ΄ που αφορά: 

-βουστάσια, ποιμνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε όλες τις δημοτικές-τοπικές κοινότητες 

για τα κτίρια επαγγελματικής χρήσης και 
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-αποθήκες και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις αγροτικής (μη εμπορικής) εκμετάλλευσης 

για τα ακίνητα οικιακής χρήσης 

 

και να την προωθήσει ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο 
για τον τελικό προσδιορισμό των τελών προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο 
προϋπολογισμού έτους 2020. 
 

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν και να εισηγηθούν 

πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον  καθορισμό  των συντελεστών του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2020 με αύξηση 5% 

επί των τελών που παρουσιάζονται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και για τις τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με την χρήση των ακινήτων προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα των 

500.000,00 €  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων- Μινέτος Διονύσιος . 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989) 

 Την  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  

 και  την εισήγηση του Προέδρου : 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου περί: α)   καθορισμού   των 

συντελεστών των τελών καθαριότητας ανά Ομάδα και ανά Ζώνη με αύξηση 5% επί των 

συντελεστών  που  αναφέρονται στους  πίνακες  : ΠΙΝΑΚΑ 1, ΠΙΝΑΚΑ 2 και ΠΙΝΑΚΑ 3 της 

αρμόδιας Υπηρεσίας ,οι οποίοι θα διαμορφωθούν ως ακολούθως :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) 

ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

μέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
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ΖΩΝΗ Α - 

Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
562.550 2,43 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, 

Σκάλα  

387.012 1,79 

ΖΩΝΗ Γ - 

Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: 

Ομαλά, Πόρος και Τοπικές 

Κοινότητες: Βλαχάτα, 

Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

364.495 1,44 

ΖΩΝΗ Δ - 

Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, 

Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

132.186 1,14 

ΖΩΝΗ Ε – 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 

Ζόλα 

42.666 0,49 

ΖΩΝΗ ΣΤ-
Ειδικών 

Συνθηκών 

Αποθήκες και λοιπές 

κτιριακές εγκαταστάσεις 

αγροτικής (μη εμπορικής) 

εκμετάλλευσης σε όλες 

τις δημοτικές-τοπικές 

κοινότητες. 

500 0,49 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΣΚΟΠΙΚΟΎ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ) 

    

ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

μέτρων 
Συντελεστής 

τελών 
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ΖΩΝΗ Α - 

Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
5.000 2,43 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, 

Σκάλα  

500 1,79 

ΖΩΝΗ Γ - 

Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: 

Ομαλά, Πόρος και Τοπικές 

Κοινότητες: Βλαχάτα, 

Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

500 1,44 

ΖΩΝΗ Δ - 

Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, 

Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

  

1,14 

  

  

500 

  

  

  

ΖΩΝΗ Ε – 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 

Ζόλα 

500 0,49 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 
  

    

ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Σύνολο τετρ. 

μέτρων 
Συντελεστής 

τελών 

ΖΩΝΗ Α - 

Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
255.471 4,49 
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ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, 

Σκάλα  

161.695 2,84 

ΖΩΝΗ Γ - 

Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: 

Ομαλά, Πόρος και Τοπικές 

Κοινότητες: Βλαχάτα, 

Μουσάτα, Πεσσάδα, 

Μαρκόπουλο, Διλινάτα, 

Φαρακλάτα, Φάρσα 

114.717 2,12 

ΖΩΝΗ Δ - 

Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, 

Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

18.485 1,79 

ΖΩΝΗ Ε – 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 

Ζόλα 

4.792 0,9 

ΖΩΝΗ ΣΤ–

Ειδικών 

Συνθηκών 

Βουστάσια, 

ποιμνιοστάσια και 

πτηνοτροφεία σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές 

κοινότητες. 

500 0,9 

 

Η ανωτέρω αύξηση θα επιφέρει και αύξηση 5% επί των εισπραχθέντων στην χρήση 

τελών με αποτέλεσμα ο συνολικός πίνακας εσόδων της ανταποδοτικής Υπηρεσίας να 

διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5- Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 
 

   
Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 

(άρθρο 25 Ν 1828/89) 
3.048.209,73 

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού 
637.300,81 
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3211 
Τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
546.739,44 

5111 
Χρηματικό Υπόλοιπο ανταποδοτικής 

υπηρεσίας 
1.025.477,59 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.257.727,57 

 

Και ο συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων –εξόδων θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

   

(Α) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2020 

5.257.727,57 € 

(Β) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2020 
5.641.226,43 € 

(Γ) ΔΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) -383.498,86 € 

  
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
6,80% 

 

Η διαφορά των δαπανών που προκύπτει ανάμεσα στα προϋπολογιζόμενα για το 2020 

Τέλη και τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποτελεί το 6,80% των συνολικών δαπανών 

δύναται να καλύπτει, όπως επιτρέπει η νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη: 

 α) ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 9 του ν. 4600/2019 κατά την κατάρτιση και 

ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο πρώτων οικονομικών ετών, από τη σύσταση των 

νέων δήμων, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των 

ανταποδοτικών τους υπηρεσιών και  

β) την αύξηση των επιφανειών των ακινήτων βάσει της ευνοϊκής ρύθμισης της παρ.2 

του άρθρου 51 του Ν 4647/2019   
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και από τα Τέλη παρεπιδημούντων και τα Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των 

καταστημάτων έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Αργοστολίου 2020 ( άρθρο 10 Ν 25/75).  

β) καθορισμού  των απαλλασσόμενων κατηγοριών όπως αναφέρονται στην εισήγηση 

της Υπηρεσίας ως ακολούθως: 

 
Απαλλασσόμενες κατηγορίες 

 Προτείνεται  μείωση κατά 30% στις παρακάτω κατηγορίες για παροχές που αφορούν 

μόνο την 1η κατοικία είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη και να μην 

υπερβαίνει τα 200τ.μ. με ετήσια ισχύ: 

 

 Άποροι. 

  Πολύτεκνοι των  οποίων  τα  τέκνα  είναι  ανήλικα  ή  φοιτητές  τριτοβάθμιας  

εκπαίδευσης  της ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  υπηρετούν  την  στρατιωτική  

τους  θητεία  μέχρι  25  ετών και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα 

δεν υπερβαίνει τις 12.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 3.000,00€ για κάθε 

προστατευόμενο τέκνο. 

 Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους 

θητεία μέχρι 25 ετών και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν 

υπερβαίνει τις 21.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με  ένα  τουλάχιστον ανήλικο  τέκνο ή  ενήλικο  μέχρι  

25 ετών  που σπουδάζει  σε  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  της  ημεδαπής  ή  της  

αλλοδαπής  ή  υπηρετεί  την στρατιωτική του θητεία και το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000,00€ προσαυξανόμενο 

κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

 Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω συμπεριλαμβανομένων και των 

οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία και το συνολικό 

ετήσιο οικογενειακό τους φορολογητέο εισόδημα (ώστε να μην 

προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας, προνοιακά 

επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα 
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νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. τα οποία είναι 

αφορολόγητα) να μην υπερβαίνει τις 20.000,00  € 

 Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του 1 έτους) και το συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 6.000,00 €. 

 

Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην μείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

θα πρέπει να πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά κατηγορία ,όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά την κατάθεση 

σχετικής αίτησης στον Δήμο Αργοστολίου . 

 

 γ)‘Έγκριση  της εφαρμογής της μεθόδου πλασματικών τετραγωνικών τελών της Ζώνης 

ΣΤ΄ που αφορά:-βουστάσια, ποιμνιοστάσια και πτηνοτροφεία σε όλες τις δημοτικές-

τοπικές κοινότητες για τα κτίρια επαγγελματικής χρήσης και-αποθήκες και λοιπές 

κτιριακές εγκαταστάσεις αγροτικής (μη εμπορικής) εκμετάλλευσης για τα ακίνητα 

οικιακής χρήσης αναλυτικά όπως παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ (ΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συντελεστής 

τελών 

Ποσοστό 
Μείωσης 

Τετραγωνικών 
Μέτρων 

ΖΩΝΗ Α - 

Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
2,43 79,84% 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, 

Σκάλα  

1,79 72,63% 
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ΖΩΝΗ Γ - 

Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: 

Ομαλά, Πόρος και 

Τοπικές Κοινότητες: 

Βλαχάτα, Μουσάτα, 

Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, 

Διλινάτα, Φαρακλάτα, 

Φάρσα 

1,44 65,97% 

ΖΩΝΗ Δ - 

Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, 

Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα 

1,14 57,02% 

ΖΩΝΗ Ε – 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 

Ζόλα 

0,49 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ-
Ειδικών 

Συνθηκών 

Αποθήκες και λοιπές 

κτιριακές εγκαταστάσεις 

αγροτικής (μη εμπορικής) 

εκμετάλλευσης σε όλες 

τις δημοτικές-τοπικές 

κοινότητες. 

0,49   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ ,ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΖΩΝΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Συντελεστής 

τελών 

Ποσοστό 
Μείωσης 

Τετραγωνικών 
Μέτρων  

ΖΩΝΗ Α - 

Υψηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτική Κοινότητα 

Αργοστολίου  
4,49 79,96% 

ΖΩΝΗ Β - 

Ενδιάμεσης 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Καραβάδος, Κεραμειές, 

Λακήθρα, Λουρδάτα, 

Μεταξάτα, Περατάτα, 

Σβορωνάτα, Σπαρτιά, 

Σκάλα 

2,84 68,31% 
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ΖΩΝΗ Γ - 

Μέτριας 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Δημοτικές Κοινότητες: 

Ομαλά, Πόρος και 

Τοπικές Κοινότητες: 

Βλαχάτα, Μουσάτα, 

Πεσσάδα, Μαρκόπουλο, 

Διλινάτα, Φαρακλάτα, 

Φάρσα 

2,12 57,55% 

ΖΩΝΗ Δ - 

Χαμηλής 

απορρόφησης 

όγκου 

ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

Τοπικές κοινότητες: Αγία 

Ειρήνη, Αργίνια, Άγιος 

Νικόλαος, Βαλεριάνο, 

Μαυράτα, Ξενόπουλο, 

Πάστρα, Χιονάτα, 

Δαυγάτα, Κουρουκλάτα, 

Τρωιαννάτα  

1,79 49,72% 

ΖΩΝΗ Ε – 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Τοπικές Κοινότητες: 

Θηναία, Νύφι, Αγκώνας, 

Ζόλα 

0,9 0,00% 

ΖΩΝΗ ΣΤ– 

Ειδικών 

Συνθηκών 

Βουστάσια, 

ποιμνιοστάσια και 

πτηνοτροφεία σε όλες τις 

δημοτικές-τοπικές 

κοινότητες. 

0,9   

 

δ). Η παρούσα απόφαση  προωθείται  ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο 

είναι αρμόδιο για τον τελικό προσδιορισμό των τελών προκειμένου να ενσωματωθεί 

στο σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2020. 

       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8/2020                                                     ΑΔΑ: Ω9ΧΟ46ΜΓΤΤ-Ν4Κ 
Καθορισμός  συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (ΤΑΠ ) οικ. Έτους 2020  
(άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 2130/1993).  
 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  3o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός  συντελεστή του Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας  (ΤΑΠ ) οικ. Έτους 2020  (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν 2130/1993)» 

,θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  23-01-2020 εισήγηση του  Αναπληρωτή  

Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου  η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής :                                             

                                                                       ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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                                     ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  

                                                     ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

 

  Με την αριθ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς η οποία 

επικαιροποιήθηκε με την 366/2012 ύστερα  από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  

καθορίστηκε  ενιαίος συντελεστής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για όλο το Δήμο  

Κεφαλλονιάς, ο οποίος  ανέρχεται σε ποσοστό 0,30‰  (μηδέν  τριάντα  τις χιλίοις) επί της αξίας του 

ακινήτου.  

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 31 

Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και 

μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί η απόφαση αυτή (άρθρο 24 παρ.8 Ν.2130/93).  Ανέρχεται 

από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25‰), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και 

είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια (άρθρο 24 παρ.2 Ν.2130/93).   

     

         Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας κάθε ακινήτου επί τον 

συντελεστή του τέλους (άρθρο 24 παρ.9 Ν.2130/93). Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται 

υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων 

ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων 

αναγκών (άρθρο 24 παρ.20 Ν.2130/93).  

    Ενόψει της  σύνταξης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 για τον νέο πλέον Δήμο 

Αργοστολίου, καθολικό διάδοχο του Δήμου Κεφαλλονιάς,  καλείται  η  Οικονομική Επιτροπή  να  

εισηγηθεί  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την επικαιροποίηση του ποσοστού του ανωτέρω τέλους 

ήτοι στο μηδέν  τριάντα  τις χιλίοις (0,30‰). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για  τον καθορισμό -  επικαιροποίηση του ποσοστού του  Τέλους Ακίνητης 

Περιουσίας  στο μηδέν  τριάντα  τις χιλίοις (0,30‰) σύμφωνα με την 366/2012 απόφαση Δ. Σ του 

πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
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Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Το άρθρο 24 παρ. 2 & 9  του Ν 2130/1993 

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   Την πρόταση  του Προέδρου : 

                       

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  πρόταση για τον καθορισμό  -

επικαιροποίηση του συντελεστή του  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο 

Αργοστολίου  σε ποσοστό 0,30‰  (μηδέν  τριάντα  τις χιλίοις) επί της αξίας του 

ακινήτου.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  9 /2020                                                    ΑΔΑ:Ω6Δ846ΜΓΤΤ-ΨΨΠ 
Καθορισμός   τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. Έτους 2020  (άρθρο 3 του Ν 
1080/1980). 
 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας   την συνεδρίαση 

εισηγούμενος  το  4o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός   τέλους χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων οικ. Έτους 2020  (άρθρο 3 του Ν 1080/1980)»,θέτει υπόψη της 

Επιτροπής τη  εισήγηση του  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ.  Γεράσιμου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου 

οικ. έτους 2020. 

Με την από 29/01/2020 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ  εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοινοχρήστων 

Χώρων Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 με 

τον οποίο προσδιορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι προς διάθεση και δεν απαιτείται 
πλέον προσδιορισμός σε ετήσια βάση. 

Με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων 

για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2020 και τον τρόπο είσπραξης 
των σχετικών ποσών.  
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Αρμόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική 
Επιτροπή. 

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 έτος 2020 προτείνεται να διαμορφωθούν τα τέλη ως εξής :  

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35 ευρώ / τ.μ 

 

2) Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς 
 
ΖΩΝΗ Α΄  35 ευρώ / τ.μ 

  
3) Δημοτική Ενότητα Ελειού - Πρόνων 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35 ευρώ / τ.μ 

 

4) Δημοτική Ενότητα Ομαλών 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35 ευρώ / τ.μ 

 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 10 ευρώ / τ.μ 

 

Για χρήση κάδου μεγάλου (1,80 Χ 3,80) : 70 ευρώ 

Για χρήση κάδου μεσαίου (1,60 Χ 2,70)  : 50 ευρώ 

Για χρήση κάδου μικρού (1,20 Χ 2,40)   : 30 ευρώ 

  

  

Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 

  

1.Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου 
 

Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεμπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

  Ψυγείο μιας πόρτας  150 ευρώ 

            Ψυγείο με δύο πόρτες 200 ευρώ 

Β. Λοιπές περιοχές 

  Ψυγείο μιας πόρτας 100 ευρώ 

  Ψυγείο με δύο πόρτες 150 ευρώ 
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2. Λοιπές Δημοτικές Ενότητες 
 

  Ψυγείο μιας πόρτας 40 ευρώ 

  Ψυγείο με δύο πόρτες 60 ευρώ 

 

Δ. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες (2,50Χ 1,50τ.μ) : 120 ευρώ/θέση 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 
Η καταβολή των οφειλόμενων τελών να γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν 

την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του 

γραμματίου είσπραξης. 
 
Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να 

εισηγηθούν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον  Καθορισμό του    τέλους χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων οικ. Έτους 2020  (άρθρο 3 του Ν 1080/1980) σύμφωνα με την 

παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας . 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Το άρθρο 3 του Ν 1080/1980  . 

 Την από 29-01-2020  εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας  

 και  την  πρόταση  του Προέδρου : 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον  Καθορισμό 

του    Τέλους Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων οικ. Έτους 2020  (άρθρο 3 του Ν 

1080/1980)»,όπως παρακάτω : 
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Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

1) ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35,00 ευρώ / τ.µ 

 

2) ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35,00 ευρώ / τ.µ 

  

3) ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού - Πρόνων 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35,00 ευρώ / τ.µ 

 

4) ∆ηµοτική Ενότητα Οµαλών 

 

ΖΩΝΗ Α΄  35,00 ευρώ / τ.µ 

 

Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 10,00 ευρώ / τ.µ 

 

Για χρήση κάδου µεγάλου (1,80 Χ 3,80) : 70,00 ευρώ 

Για χρήση κάδου µεσαίου (1,60 Χ 2,70)  : 50,00 ευρώ 

Για χρήση κάδου µικρού (1,20 Χ 2,40)   : 30,00 ευρώ 

  

Γ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 

  

1.∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου 

 

Α. Πλατεία Π. Βαλλιάνου, Σιτεµπόρων, Παραλιακή, Λιθόστρωτο 

  Ψυγείο µιας πόρτας    150,00 ευρώ 

            Ψυγείο µε δύο πόρτες 200,00 ευρώ 

Β. Λοιπές περιοχές 

  Ψυγείο µιας πόρτας   100,00 ευρώ 

  Ψυγείο µε δύο πόρτες 150,00 ευρώ 
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2. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

 

  Ψυγείο µιας πόρτας 40,00 ευρώ 

  Ψυγείο µε δύο πόρτες 60,00 ευρώ 

 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες (2,50Χ 1,50τ.µ) : 120,00 ευρώ/θέση 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 

Η καταβολή των οφειλόµενων τελών να γίνεται τοις µετρητοίς στο δηµοτικό ταµείο, 

πριν την παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφοµένου επ' αυτής του αριθµού 

του γραµµατίου είσπραξης. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10  /2020                                ΑΔΑ:ΨΩΜ146ΜΓΤΤ-ΒΨΩ 
Καθορισμός   τέλους διαμονής παρεπιδημούντων ( άρθρο 6 του Ν 1080/1980 και 

άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 2130/1993). 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  5o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός   τέλους διαμονής 

παρεπιδημούντων οικ. Έτους  ( άρθρο 6 του Ν 1080/1980 και άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 

2130/1993)»θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση του  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά 

έχει ως εξής : 

 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στον Δήμο Αργοστολίου. 

 

Στο άρθρο 2 του Ν.339/76 αναφέρονται οι Δήμοι που επιβάλλουν υποχρεωτικά 

το τέλος παρεπιδημούντων. Ο δήμος μας δεν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.1080/80, μπορούν να επιβάλλουν το τέλος 

παρεπιδημούντων και οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες της χώρας μετά από απόφαση 

του Δημοτικού συμβουλίου στα ξενοδοχεία όλων των τύπων, στους χώρους 
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κατασκήνωσης, σε ξενώνες, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα κλπ., επί του 

καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης δωματίου ή θέσης.  

Η επιβολή του τέλους, το οποίο δεν έχει το στοιχείο της ανταποδοτικότητας, 

κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που προέρχονται από την 

τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή, λόγω των επισκεπτών. Οι 

απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των δημιουργουμένων επιπλέον αναγκών σε 

κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών 

(έργα οδοποιίας, εξωραϊσμοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του 

τέλους.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον καθορισμό – επιβολή  του 

παραπάνω τέλους στο Δήμο Αργοστολίου ως εξής:  

 

1) Επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5%  επί του μισθώματος κλίνης 

για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, 

BANGALOWS, χώροι κατασκήνωσης, ξενώνων ενοικιαζομένων δωματίων και 

διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας.   

 

2)Για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1080/80 όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Ο Πρόεδρος προτείνει  στα  Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν 

πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Αρμόδιας 

Υπηρεσίας δηλαδή την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5%  επί του 

μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής 

(ξενοδοχείων, MOTELS, BANGALOWS, χώροι κατασκήνωσης, ξενώνων ενοικιαζομένων 

δωματίων και διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας.   

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Το άρθρο 6 του Ν 1080/1980 και άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 2130/1993 

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   την πρόταση  του Προέδρου : 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του 

τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμο Αργοστολίου  σε ποσοστό 0,5%  επί του 

μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής 

(ξενοδοχείων, MOTELS, BANGALOWS, χώροι κατασκήνωσης, ξενώνων ενοικιαζομένων 

δωματίων και διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας.   

Για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1080/80 όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   11/2020                             ΑΔΑ:ΩΓΧ546ΜΓΤΤ-46Ε 
Καθορισμός   τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ( άρθρο 20 του Ν 2539/1997). 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  6o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός   τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων ( άρθρο 20 του Ν 2539/1997).»θέτει υπόψη της Επιτροπής την   

εισήγηση του  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Γεράσιμου Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΘΕΜΑ:  Επιβολή υπέρ ∆ήµου Αργοστολίου τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

 

1. Το άρθρο 2 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136/Α΄) 
2. Το άρθρο  7 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α΄) 
3. Το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α΄) 
4. Το άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2946/01 (ΦΕΚ 224/Α΄) 
5. Το άρθρο 23 του N. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α΄) 
6. Το άρθρο 75 του Κ∆Κ (Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) 
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7. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) : «1. Η 

οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: … ζ) εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών». 

 Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου 23 του N. 3756/09 «Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην 

περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 

των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, 

μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του 

καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα 

και γλυκίσματα,  εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή 

τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ 

ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών. Στο ανωτέρω τέλος 

υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων 

που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και 

κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία 

πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

  Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με 

ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάϊτ κλάμπ, κοσμικές 

ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 

 Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος 

μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Αν σε 

τμήμα δήμου ή κοινότητος ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας 

των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου 

εδαφίου του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:  

α. Τουριστικών ειδών.  β. Ειδών λαϊκής τέχνης.  γ. Ενθυμίων και δώρων.  δ. Ενοικιάσεως 

σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών 

χρησιμοποιούμενων στην παραλία. ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από 

τους λουόμενους.  στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας".  ζ. Σχολών εκμάθησης 

θαλάσσιων σπορ.  η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  

  Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά 

τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, 

ο οποίος υποχρεούνται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του 

δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.» 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η επιβολή του τέλους (0,5% ή 5% ανάλογα με την 

περίπτωση) που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 2539/97 ισχύει εκ του νόμου για τις 

περιφέρειες των Δήμων όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού 

της αξίας των ακινήτων ενώ στις περιοχές όπου αυτό δεν ισχύει το ανωτέρω τέλος 

μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Επιπρόσθετα με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβληθεί τέλος (0,5%) και στις 

κατωτέρω επιχειρήσεις  α. Τουριστικών ειδών, β. Ειδών λαϊκής τέχνης, γ. Ενθυμίων και 
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δώρων, δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,   

ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται 

στη θάλασσα από τους λουόμενους, στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας", ζ.  

Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και  η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων 

και ποδηλάτων.  

Εν όψει των ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει περί της 

επιβολής τέλους το οποίο θα ισχύει σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αργοστολίου ως 

κατωτέρω :  

1. Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:  

α. κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 

γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, 

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,  

β. ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,  

γ. καντινών, 

δ. τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που 

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και 

κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία 

πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του 0,5% τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν 

εντός Καζίνο. 

2. Σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού 

και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, 

νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική και  

3. Σε ποσοστό 0,5% στις κατωτέρω κατηγορίες  

α.  Τουριστικών ειδών. 

β.  Ειδών λαϊκής τέχνης. 

γ.  Ενθυμίων και δώρων.  

δ.  Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,   

     ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.  

ε.   Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.  

στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". 

 ζ.  Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.  

η.  Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων 

  

 Το τέλος 0,5%  δεν αποτελεί κατά τη νομολογία ανταποδοτικό τέλος. Κατά πάγια 

νομολογία το ανωτέρω τέλος, παρά το χαρακτηρισμό του, συνιστά στην πραγματικότητα 

φόρο που επιβάλλεται υπέρ του οικείου δήμου για την αντιμετώπιση των δαπανών 

λειτουργίας του και την αύξηση των εσόδων του προς επίτευξη του σκοπού και του 

προορισμού του. Δε συναρτάται συνεπώς με την υποχρέωση παροχής ειδικής ωφέλειας 

προς τους βαρυνόμενους με την επιβολή του, όπως ισχύει για τα ανταποδοτικά τέλη 

(2817/2000 ΣτΕ).   

 Η επιβολή του στην επικράτεια του Δήμου Αργοστολίου κρίνεται επιβεβλημένη 

λόγω των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν για ανταπόκριση των δημοτικών 

υπηρεσιών προς όλη την επικράτεια του νησιού από τον υπερδιαπλασιασμό των 

επισκεπτών τη θερινή περίοδο αλλά και λόγω της προετοιμασίας του νησιού για τη 
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θερινή περίοδο. Το τέλος 0,5% ουσιαστικά καταβάλλεται από τους λήπτες των αγαθών 

και υπηρεσιών των εν λόγω επιχειρήσεων και οι οποίοι συνίστανται στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία σε επισκέπτες – τουρίστες. Η επιβολή του φόρου 0,5% γνωστοποιείται 

στους καταναλωτές από τις επιχειρήσεις καθώς αποδίδεται στο Δήμο και δεν αποτελεί 

ίδιο έσοδο.          

 Η επιβολή του φόρου σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που επιτρέπει η 

νομοθεσία και δεδομένου ότι η οικονομική τους λειτουργία και η πλειοψηφία των 

συναλλαγών τους γίνεται με επισκέπτες τουρίστες, αποτελεί και ένα μέτρο δικαιότερης 

κατανομής των βαρών που προκύπτουν από τις αυξημένες δαπάνες του Δήμου 

(δυναμικό, προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, κλπ) που διενεργούνται για την προετοιμασία 

της επικράτειας για τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων και τη συντήρησή τους 

καθώς και του πάγιου εξοπλισμού αυτών. Οι δαπάνες αυτές λόγω των 

γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων του νησιού, της περιμετρικής γειτνίασης με τη 

θάλασσα, των κλιματολογικών συνθηκών, κ.α. είναι εκ των πραγμάτων αυξημένες σε 

σχέση με έναν οποιοδήποτε ισομεγέθη δήμο αστικής περιοχής με ομοιομορφία.   

    Επισημαίνεται δε ότι το τέλος δεν δύναται να επιβληθεί για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα εντός του οικονομικού έτους. (άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 

1080/1980).          

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53, παρ. 3 του Ν. 1416/84, ο Δήμος μπορεί 

οποτεδήποτε να διενεργεί ελέγχους στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

υπάγονται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, προκειμένου να 

διαπιστώσει αν τηρούνται κανονικά τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την 

είσπραξη του τέλους, [Κ.Υ.Α. 5214/1985 (ΦΕΚ 74 Β')].  Για τη ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 

6 του Ν.1080/80, όπως ισχύουν κάθε φορά.       

Τέλος σημειώνεται ότι η καταβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

καταστημάτων καταβάλλεται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου κάθε ημερολογιακό 

τρίμηνο και μέχρι την λήξη του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, ενώ σε 

περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης ή ελλιπούς ή 

εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, επιβάλλεται, σε βάρος του υπόχρεου βάσει των 

παρεχόμενων στον δήμο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετικών στοιχείων, και πρόστιμο ίσο 

προς το δύο τοις εκατό (2%) του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης μη μπορώντας να 

υπερβεί το ισόποσο του τέλους. Το πρόστιμο επιβάλλεται από το Δήμαρχο σύμφωνα με 

το άρθρο 73 του ΒΔ 9-24/10.10.58. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του    τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ,το οποίο θα ισχύει 
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σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αργοστολίου,  σύμφωνα με την  παραπάνω 

αναλυτική εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 το άρθρο 20 του Ν.2539/97, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 

του N. 3756/09  

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   την πρόταση  του Προέδρου : 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αργοστολίου πρόταση 

για την επιβολή του  τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ( άρθρο 20 του Ν 2539/1997) ,το οποίο θα 

ισχύει σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αργοστολίου ,όπως παρακάτω:  

1. Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:  

α. κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 

γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, 

διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,  

β. ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,  

γ. καντινών, 

δ. τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που 

λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και 

κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία 

πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του 0,5% τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν 

εντός Καζίνο. 
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2. Σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού 

και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, 

νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική και  

3. Σε ποσοστό 0,5% στις κατωτέρω κατηγορίες  

α.  Τουριστικών ειδών. 

β.  Ειδών λαϊκής τέχνης. 

γ.  Ενθυμίων και δώρων.  

δ.  Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,   

     ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.  

ε.   Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.  

στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". 

 ζ.  Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.  

η.  Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων 

 

Το Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων καταβάλλεται στην ταμειακή 

υπηρεσία του Δήμου κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την λήξη του επόμενου 

μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής 

ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, 

επιβάλλεται, σε βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στον δήμο από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετικών στοιχείων, και πρόστιμο ίσο προς το δύο τοις εκατό (2%) του 

τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης μη μπορώντας να υπερβεί το ισόποσο του τέλους. 

Το πρόστιμο επιβάλλεται από το Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΒΔ 9-

24/10.10.58. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   12/2020                                                 ΑΔΑ: ΨΟ9946ΜΓΤΤ-Β2Ζ 
Καθορισμός   τελών – δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών  κοιμητηρίων  (άρθρο 4Α  

του Ν 582/1968 και το άρθρο 3 Ν 5477/1977). 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  7o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός   τελών – δικαιωμάτων 

και παροχή υπηρεσιών  κοιμητηρίων οικ. Έτους 2020 (άρθρο 4Α  του Ν 582/1968 και το 
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άρθρο 3 Ν 547/1977).» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από  28-01-2020 εισήγηση του  

Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου 

Παυλάτου  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

Καθορισμός Τελών Κοιμητηρίων Δήμου Αργοστολίου 
 Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στα κοιμητήρια 

καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται κατά το 

άρθρο 66 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣΔΔΑ 

εγκ.41/12243/14.06.2007). 

 

 Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η 

οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 

1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 
 

 Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που 

επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και 

γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68). 

 

 Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση 

ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του 

διοικούντος το κοιμητήριο του δήμου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιο του  πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 

2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΟΤΑ του πρώην 

Υπουργείου Εσωτερικών 

3. Την από Ιούλιο 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 

4. Την υπ` αριθ. 173/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί 

κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφ/νιας (αρ.5/2018 απόφαση 

Ε.ΠΟ.ΙΖΩ)  

 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και 

συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων, τα δε 

επιβαλλόμενα δικαιώματα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν μέρος ή το σύνολο της 

δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων. 

 Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση 

ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του 
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διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω 

δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους 

οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασμό των 

προσφιλών τους προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωμα (σύσταση 

οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011).     

  Τα επιβαλλόμενα σχετικά δικαιώματα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται 

ευθέως με το δικαίωμα κατασκευής μνημείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση 

θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεμένου, ενόψει των ισχυόντων ταφικών 

συνηθειών και εθίμων, με το δικαίωμα ενταφιασμού, χαρακτηριζόμενα τα μνημεία, 

όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγματα εκτός συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ  

35535/14.12.2011). 

  Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του ύψους 

του «τέλους ταφής» ή «δικαιώματος ταφής» συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες 

που συνδέονται με τη λειτουργία του κοιμητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προμήθειας 

ηλεκτρικού ρεύματος και καθαριότητας των χώρων του κοιμητηρίου) και συναρτώνται 

με συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του  ήδη 

συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώματος ενταφιασμού και κατασκευής μνημείου επί 

του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ  35535/14.12.2011). 

 Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωμάτων τούτων ενεργείται βάσει της 

κειμένης νομοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών προσόδων» (άρθρο 

4 παρ.3 ΑΝ 582/68). 

 Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώματος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι 

επιτρεπτή, δεδομένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των δικαιούχων 

ενταφιασμού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωμα κατασκευής του μνημείου, 

αφετέρου το κόστος των παρεχόμενων σχετικών διευκολύνσεων για την 

πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 

αποκομιδή απορριμμάτων) καλύπτεται ήδη από τα καταβληθέντα, εκ μέρους αυτών, 

δικαιώματα ταφής. Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόμενων 

δικαιωμάτων του κοιμητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίμησης των 

προϋπολογισθέντων δαπανών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι 

απορρέουσες  σχετικές δαπάνες (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
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 Επίσης η  υποχρέωση αποκομιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή μπαζών, 

συνεπεία των έργων κατασκευής ή συντήρησης των μνημείων, μπορεί να απαιτηθεί ως 

ειδικός όρος στον οικείο κανονισμό του κοιμητηρίου, επί ποινή προστίμου σε βάρος των 

συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν δικαίωμα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 

 Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 

«Δημοτικές Πρόσοδοι και άλλα θέματα» / Ιούλιος 2014, σχετικά με τις πρακτικές 

επιβολής διαφόρων επιβαρύνσεων στα κοιμητήρια, από το Δήμο επιβάλλονται 

καταρχήν τέλη ενταφιασμού τα οποία καλύπτουν (επιμεριστικά) το λειτουργικό κόστος 

του κοιμητηρίου για την αρχική τριετία διατήρησης του μνημείου, για παράταση του 

χρόνου αυτού ορίζεται τέλος για κάθε έτος παράτασης και σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται με την μορφή του μνημείου ή των 

σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει και για του οικογενειακούς τάφους. Ο Δήμος όταν 

δεν παρέχει τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, επιχωμάτωση, κλπ) δεν μπορεί να απαιτεί 

οποιαδήποτε επιβάρυνση ει βάρος των εργολαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών 

προσώπων. Για να γίνει όμως μία ταφή πρέπει οι συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει 

στο Δήμο το τέλος ενταφιασμού όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων τελών καθαριότητας κλπ, καθώς 

εκ του νόμου οι λειτουργικές αυτές δαπάνες ενσωματώνονται στα τέλη ενταφιασμού 

που καταβάλλονται για μία τριετία (καταρχήν). 

 Από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε κοιμητηρίου του Δήμου 

μας, νομίμως μπορούν να επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: 

α/α ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 

3 ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως 

και 5 έτη μετά την ταφή του τελευταίου δικαιούχου κατά το νόμο)  

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (μετά την τριετία ανά έτος) 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 

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

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

 Ειδικά για το Κοιμητήριο του Δραπάνου (εντός ΔΕ Αργοστολίου) όπου λειτουργεί 

και ναός νομίμως μπορούν να επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 
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8 Εξόδιος Ακολουθία 

9 Τελετή Μνημόσυνου 

 

 Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, προηγείται σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται η λήψη απόφασης από τις δημοτικές ή τοπικές 

κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι κανονισμοί κοιμητηρίων κατά τόπον που προβλέπουν 

διαφορετικά είδη τελών δεν υπερισχύουν της νομοθεσίας. 

 Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδομένα για τον καθορισμό των τελών, 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015  

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. 

Αργοστολίου 180 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων 60 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Λειβαθούς 75 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ομαλών 7 

ΣΥΝΟΛΟ 322 

 

 

 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2016  

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. 

Αργοστολίου 150 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 37 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ομαλών 7 

ΣΥΝΟΛΟ 265 
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Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων 41 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Λειβαθούς 66 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ομαλών 8 

ΣΥΝΟΛΟ 265 

   

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2017 

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. 

Αργοστολίου - 

Λειβαθούς 237 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων 49 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ομαλών 10 

ΣΥΝΟΛΟ 296 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2018 (έως 3.12.2018) 

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. 

Αργοστολίου - 

Λειβαθούς 183 

Κεφαλλονιάς 

Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων 46 

Κεφαλλονιάς Δ.Ε. Ομαλών 10 

ΣΥΝΟΛΟ 239 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2019  

ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς & 

Αργοστολίου 

Δ.Ε. Αργοστολίου - 

Λειβαθούς 

190 (72 Δράπανο & 57 υπολ. 

Αργοστολίου & 61 Λειβαθώς)  

Κεφαλλονιάς & 

Αργοστολίου Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 21 

Κεφαλλονιάς & 

Αργοστολίου Δ.Ε. Ομαλών 5 

ΣΥΝΟΛΟ 216 
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*Από 19.10.2017 και σύμφωνα με την αριθμ.απόφ. ΤΑΔΚ 775/2017 απόφαση ΥΠΕΣ το 

Ληξιαρχείο Λειβαθούς δεν υφίσταται λόγω συγχώνευσής του με το Ληξιαρχείο 

Αργοστολίου. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιμητηρίων ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή 

που βρίσκονται και την έκτασή τους. Υψηλότερος αριθμό ταφών παρατηρείται στο 

Κοιμητήριο του Δραπάνου (Αργοστόλι).  

 Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των 

κοιμητηρίων δεν ακολουθεί μία αναλογική κλίμακα (νόμος της αύξουσας οριακής 

απόδοσης), αλλά προοδευτική. Οι υψηλότερες δαπάνες σημειώνονται στο Κοιμητήριο 

του Δραπάνου, δεν μπορεί όμως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθμού των 

ταφών σε σχέση με το κόστος και τις ταφές σε ένα μικρό περιφερειακό κοιμητήριο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ – 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

Δ.Ε. Αργοστολίου 4.000 

Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων 3.000 

Δ.Ε. Λειβαθούς 4.000 

Δ.Ε. Ομαλών 500 

  

 Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού 

ρεύματος, υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισμού, έκτακτες εργασίες 

μικροαποκαταστάσεων. Οι εργασίες παρέχονται από προσωπικού του Δήμου (χωρίς να 

επαρκεί το υφιστάμενο) και ο όγκος της  εργασίας ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ως 

προς τη συχνότητα παροχής, τη διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την ένταση 

(αριθμός υπαλλήλων). 

 Ο Δήμος δεν παρέχει εκσκαφικές εργασίες για τους ενταφιασμούς κλπ, συνεπώς 

δεν επιβάλλονται για αυτές επιπρόσθετα τέλη, αλλά όπως αναφέρεται αναλυτικά στην 

εισήγηση, επιβαρύνουν τις οικογένειες που καταβάλλουν σχετικό τίμημα στους 

εργολάβους. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή, σε 

συνάρτηση με τον αριθμό των ταφών κατά την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούμαστε το 

ακόλουθο ύψος τελών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1.  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 
Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 

(3ετία) 
245,00 

50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1.800,00 150,00 
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ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως 

και 5 έτη μετά την ταφή 

του τελευταίου 

δικαιούχου κατά το 

νόμο)  

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΤΑΦΗΣ (μετά την τριετία 

ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ 

(για πρώτη φορά) 
85,00 50,00 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 

5-ετία (όπου υπάρχει 

οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 

/5ετία 
- 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου 

υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδιος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνημόσυνου 70,00 

 
 Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουμένως η 
εξόφληση του αντίστοιχου προβλεπόμενου τέλους. 
Για την ορθή και σύννομη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισημαίνεται ότι: 

 Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής 

μόνο σε αυτόν για τον οποίο έγινε η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους 

κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες του, νομίμους, θετούς, που νομιμοποιούνται 

και αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή 

μητέρα του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, 

όπως και στους αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον 

συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι 

κατιόντες αυτού. 

 Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να 

επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων 

συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και με 

άλλον βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η παραπάνω 

αναφερόμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της 

συζύγου και των κατιόντων του με την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώματος όχι μικρότερου 

από το μισό αυτού που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως 

οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
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 Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασμό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου 

νόμιμου δικαιούχου, εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος 

αυτός περιέρχεται στον Δήμο προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του μετά την πάροδο 

ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι 

μικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 

 Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα μέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 

ορισμένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί με ρητή πράξη της 

αρμόδιας δημοτικής αρχής, με την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον 

δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του οικείου 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης οικογενειακού τάφου 

συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία ιδρύεται έννομη σχέση δημοσίου και 

όχι ιδιωτικού δικαίου, με περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου παρέχεται 

δικαίωμα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Δεν 

έχουν, συνεπώς, εφαρμογή οι σχετικοί με την κτήση, μεταβίβαση και απώλεια των 

ιδιωτικών δικαιωμάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονομική διαδοχή κλπ.), 

υπόκειται δε το δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου στη μονομερή και εξουσιαστική 

επέμβαση του Δήμου ή της Κοινότητας, ως φορέα δημόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 

 Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριμένης 

θέσεως εντός του νεκροταφείου προς ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν 

μπορούσε να αναπληρώσει σε καμία περίπτωση την απαιτούμενη έγγραφη πράξη του 

κοινοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τμ. ΣΤ).  

 Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία ο καθορισμός των 

τελών.  

 Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή 
καταργήσεώς της, αναρτάται στο Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του Δήμου, 

δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως κανονιστική απόφαση, τοιχοκολλείται με 

αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών 

καταστημάτων του Δήμου και αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά όλων των αποδεικτικών ανάρτησης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την  επιβολή των  τελών – δικαιωμάτων και παροχή 

υπηρεσιών  κοιμητηρίων  του Δήμου Αργοστολίου  σύμφωνα με την παραπάνω 

εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας. 



92 

 

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 άρθρο 4Α  του Ν 582/1968 και το άρθρο 3 Ν 547/1977 

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   την πρόταση  του Προέδρου : 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αργοστολίου 

πρόταση για την επιβολή των  τελών – δικαιωμάτων και παροχή υπηρεσιών  

κοιμητηρίων  του Δήμου Αργοστολίου όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΗΝ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ 

(3ετία) 
245,00 

50,00 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

3 ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως 

και 5 έτη μετά την ταφή 

του τελευταίου 

δικαιούχου κατά το 

νόμο)  

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΤΑΦΗΣ (μετά την τριετία 

ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ 85,00 50,00 
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(για πρώτη φορά) 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 

5-ετία (όπου υπάρχει 

οστεοφυλάκιο) 

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 

/5ετία 
- 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου 

υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 

Ποσό σε € 

8 Εξόδιος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνημόσυνου 70,00 

 

Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση του 

αντίστοιχου προβλεπόμενου τέλους. 

Για την ορθή και σύννομη διαχείριση των οικογενειακών τάφων επισημαίνεται ότι: 

Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής μόνο σε 

αυτόν για τον οποίο έγινε η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ 

ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες του, νομίμους, θετούς, που νομιμοποιούνται και 

αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή μητέρα 

του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, όπως 

και στους αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται 

εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες 

αυτού. 

Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να 

επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων 

συνδεομένων μετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου του και με 

άλλον βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η παραπάνω 

αναφερόμενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της 

συζύγου και των κατιόντων του με την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώματος όχι 
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μικρότερου από το μισό αυτού που απαιτείται για την παραχώρηση δικαιώματος 

συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 

Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασμό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου 

νόμιμου δικαιούχου, εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος 

αυτός περιέρχεται στον Δήμο προς περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του μετά την πάροδο 

ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι 

μικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 

Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα 

περιοριστικώς αναφερόμενα μέλη της οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 

ορισμένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί με ρητή πράξη της 

αρμόδιας δημοτικής αρχής, με την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον 

δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγματος ανήκοντος στη δημόσια περιουσία του οικείου 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης οικογενειακού τάφου 

συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία ιδρύεται έννομη σχέση δημοσίου και 

όχι ιδιωτικού δικαίου, με περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου παρέχεται 

δικαίωμα χρήσης (ταφής), δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Δεν 

έχουν, συνεπώς, εφαρμογή οι σχετικοί με την κτήση, μεταβίβαση και απώλεια των 

ιδιωτικών δικαιωμάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονομική διαδοχή κλπ.), 

υπόκειται δε το δικαίωμα χρήσης οικογενειακού τάφου στη μονομερή και εξουσιαστική 

επέμβαση του Δήμου ή της Κοινότητας, ως φορέα δημόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 

Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριμένης θέσεως 

εντός του νεκροταφείου προς ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν μπορούσε να 

αναπληρώσει σε καμία περίπτωση την απαιτούμενη έγγραφη πράξη του κοινοτικού 

συμβουλίου για την παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τμ. ΣΤ).  

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς 

της, αναρτάται στο Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του Δήμου, δημοσιεύεται στον τοπικό 

Τύπο ως κανονιστική απόφαση, τοιχοκολλείται με αποδεικτικό ανάρτησης στους 
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Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου και 

αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά όλων των 

αποδεικτικών ανάρτησης 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  13 /2020                                                  ΑΔΑ:ΨΤΔΤ46ΜΓΤΤ-ΝΡΦ 
Καθορισμός τέλους για την  τέλεση πολιτικών γάμων (Ν 1250/1982 –Π.Δ 391/1982). 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  8o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός τέλους για την  τέλεση 

πολιτικών γάμων (Ν 1250/1982 –Π.Δ 391/1982).»θέτει υπόψη της Επιτροπής την 

εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Γεράσιμου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

 Σύμφωνα με τον Ν 1250/1982  θεσμοθετήθηκε η τέλεση των πολιτικών γάμων από τους 

Δήμους της Επικράτειας και με το Π.Δ 391/1982 καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία 

εκτέλεσης τους . Για την τέλεση από τον Δήμο μας των πολιτικών γάμων προτείνεται το 

ύψος  του  παραβόλου υπέρ του Δήμου να ανέρχεται στο ποσό των   εκατόν πενήντα 

Ευρώ  (150,00 )  € για  κάθε τελετή. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για  τον καθορισμό  του παραβόλου υπέρ του Δήμου για την 

τέλεση των πολιτικών γάμων   στο ποσό των   εκατόν πενήντα Ευρώ  (150,00 € )  . 

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Τον Ν 1250/1982 –Π.Δ 391/1982 (τέλεση πολιτικών γάμων) 
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 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   την  πρόταση  του Προέδρου : 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  πρόταση ,   το ύψος του 

παραβόλου υπέρ του Δήμου για την τέλεση των πολιτικών γάμων να οριστεί  στο ποσό 

των   εκατόν πενήντα Ευρώ  (150,00 € )  . 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   14/2020                                                         ΨΙ1Δ46ΜΓΤΤ-ΛΩΤ 
Καθορισμός -επικαιροποιήση συντελεστών Δημοτικού Φόρου επί των 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  9o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός - επικαιροποιήση 

συντελεστών Δημοτικού Φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 

Ν.1080/80)» θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου η οποία αναλυτικά έχει ως 

εξής:   

   

 ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς στο Δ.Σ για καθορισμό - επικαιροποίηση 

συντελεστών Δημοτικού Φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 

1080/80). 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 65 παρ. 3 του  Ν. 3852/2010 το Δημοτικό 

Συμβούλιο ορίζει τους φόρους, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Σύμφωνα επίσης με τις 

διατάξεις με το άρθ. 72 παρ.1 περ. ζ  του Ν. 3852/10  η οικονομική επιτροπή εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

 Στο άρθρο 10 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του 

άρθρου 25 του Ν.1828/89, ορίζονται τα εξής: «Επιτρέπεται όπως οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες επιβάλλουν υπέρ αυτών δι΄αποφάσεως του Συμβουλίου των, φόρoν 

εφ΄εκάστου στεγασμένου ή μη χώρου οικιακού ή καταναλωτού εμπορικής ή 

βιομηχανικής χρήσεως κειμένου εις την περιφέρειάν των, ανά μετρητή ηλεκτρικού 

ρεύματος της Δ.Ε.Η. Ο φόρος βαρύνει τον ποιούμενον χρήσιν του χώρου και εν 

περιπτώσει μη χρησιμοποιήσεως τούτου τον κύριο ή νομέα αυτού» Με την ίδια 

απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες μονάδες από έξι μέχρι 

εικοσιπέντε δραχμές κάθε έτος, (από 0,02 ευρώ έως 0,07 ευρώ) κατά τετραγωνικό 

μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου, ανάλογα με την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται. (άρθρο 25 παρ. 13 Ν. 1828/89). 
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 Εφ΄όσον ο συντελεστής έχει καθορισθεί (εφάπαξ ή σταδιακά) στο ανώτατο όριό 

του (0,07€/τμ), μπορεί περαιτέρω να αυξάνεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου σε ποσοστό 20% για κάθε οικονομικό έτος (άρθρο 25 παρ.13 Ν.1828/89, 

Εγκ.Υπ.Εσωτ. 3958/20-1-1989). Ο συντελεστής του φόρου για τους μη στεγασμένους 

χώρους ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους (άρθρα 10 

παρ.1 Ν.1080/80, 54 παρ.5 Ν.1416/84 και 25 παρ.13 Ν.1828/89). 

 Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80) όπως διαμορφώνεται 

εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται 

αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των 

σχολείων. (άρθρου 113 παρ. 6  Ν. 1892/90) 

 Η επιβολή του φόρου είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για τους Δήμους  

(Γνωμ.Νομ.Δ/νσης Υπ.Εσωτ. 462/1986).  Ωστόσο, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφασίσει να επιβάλλει το φόρο, δεν μπορεί να καθιερώσει εξαιρέσεις ή να 

περιορίσει την επιβολή του σε ορισμένες μόνο κατηγορίες ακινήτων ( Γνωμ.ΝΣΚ Ολ 

72/1981). 

 Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αποτελεί όπως και το τέλος ακίνητης 

περιουσίας, γνήσιο φόρο επί της περιουσίας, (Γνωμ.ΝΣΚ Ολ 72/1981), τα έσοδα του 

οποίου μπορούν να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης και 

περιλαμβάνονται στα τακτικά έσοδα των Δήμων (Εγκ.Υπ.Εσωτ.79061/30-10-1980).Για 

την επιβολή του φόρου δεν έχει σημασία αν ο ηλεκτροδοτούμενος χώρος βρίσκεται 

εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ( ΣτΕ2806/94 ΔιΔικ 1995 σελ.444, ΣτΕ 3626/1990 ΔιΔικ 

1998 σελ.525). 

 Ο Δήμος γνωστοποιεί στην ΔΕΗ ένα μόνο συντελεστή για το φόρο, ο οποίος 

πολλαπλασιαζόμενος επί το εμβαδόν, αποδίδει ποσό ίσο προς το προκύπτον εκ του 

γινομένου του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. Ο φόρος 

βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωμή του επ' ονόματι του εκδιδόμενου λογαριασμού 

καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττεται  μαζί με αυτόν ενιαίως 

από τη Δ.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων κάθε χρόνο 

λογαριασμών. (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80).Το ποσό του φόρου προκύπτει με τον 

πολλαπλασιασμό των ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ 

τετραγωνικών μέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον συντελεστή του φόρου. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των 

νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και 

στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται μέχρι τέλους του μηνός 

Οκτωβρίου, και κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι και της 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους, οι δε 

οριζόμενοι σε αυτήν συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του μηνός Ιανουαρίου 

του επομένου έτους και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως. Οι 

καθοριζόμενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρμόζονται κατά την διάρκεια 

του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση. 

(άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80). 
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 Η τασσόμενη προθεσμία επιβολής ή αναπροσαρμογής του φόρου από το άρθρο 

10 παρ. 2 του Ν. 1080/80 είναι ενδεικτική και η υπέρβασή της για εύλογο χρονικό 

διάστημα δεν επάγεται ακυρότητα της απόφασης (ΣτΕ 3282/2011). 

 

 Με βάση τα παραπάνω ο πρώην Δήμος Κεφαλλονιάς με την υπ` αριθ. 369/2012 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόρισε ανά Δημοτική Ενότητα συντελεστές 

φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στις Δημοτικές Ενότητες του νέου πλέον Δήμου 

Αργοστολίου ισχύουν με βάση αυτή την κανονιστική απόφαση, οι παρακάτω 

συντελεστές. 

 

    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δημοτικός ΦΗΧ (€/τμ) 

Ομαλών 0,10 

Λειβαθούς 0,10 

Ελειού –Πρόννων 0,10 

Αργοστολίου 0,29 

 

   

 Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου στα πλαίσια της 

σύνταξης του Προϋπολογισμού του έτους 2020,  να επικαιροποιήσει  τους  συντελεστές 

του παραπάνω πίνακα ανά Δημοτική Ενότητα  για τον υπολογισμό του φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων . 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό – επικαιροποίηση των  συντελεστών Δημοτικού 

Φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)σύμφωνα με την 

παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Το άρθρο 10 Ν.1080/80 

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 
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   την εισήγηση  του Προέδρου : 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Αργοστολίου 

πρόταση για τον καθορισμό -επικαιροποίηση  των συντελεστών του Δημοτικού Φόρου επί 

των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80 ) του Δήμου Αργοστολίου 

σύμφωνα με την  369/2012 κανονιστική  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς  όπως αναλυτικά αναφέρονται στον  παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δημοτικός ΦΗΧ (€/τμ) 

Ομαλών 0,10 

Λειβαθούς 0,10 

Ελειού –Πρόννων 0,10 

Αργοστολίου 0,29 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  15 /2020                                                 ΑΔΑ: 673Γ46ΜΓΤΤ-Ω1Κ 
Καθορισμός του τέλους διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2020 και εφεξής. 
                                 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  10o θέμα   ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός του τέλους διέλευσης, 

των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των 

εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 

2020 και εφεξής.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του αναπληρωτή 

Προϊστάμενου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμου Παυλάτου  η οποία 

αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

         

 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τέλους διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και 

του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2020 και εφεξής.    
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 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1,ζ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον αρμόδια και για την 

εισήγηση, προς το δημοτικό συμβούλιο, της επιβολής τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α’) Οι 

πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα 

εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., 

σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους 

δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι 

αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3431/2006.  

  Με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μεθοδολογία 

υπολογισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καθώς 

και το ύψος των εγγυητικών καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, κατόπιν 

διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 & 29 παρ.6 του Ν. 

3431/2006.  

 Κατ΄ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

874/2/03.12.2018 (ΦΕΚ.6168/31.12.2018 τεύχος Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται τα σχετικά 

τέλη ως εξής:  

 Υπολογισμός Τελών Διέλευσης 

1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής:  

α)Εφάπαξ τέλος διέλευσης τομής: ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα 

πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής. 

β)Εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (ενδεικτικά 

αναφέρονται καμπίνες, φρεάτια, δομικές κατασκευές κεραιών, οικίσκοι): ανέρχεται σε 

διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία.  

2. Τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση της εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών για την 

οποία καταβάλλονται τέλη διέλευσης.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ) Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.  

ε) Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση/ 

τροποποίηση υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια 

θέση ή σε νέα μετά από υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα 

δικαιώματα διέλευσης, ανεξάρτητα εάν για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών 

είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης. Ο έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών δύναται να 

γίνει μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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ν. 4053/2012. Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες στο 

Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών.  

στ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:  

α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων. 

η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή 

αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των 

καμπίνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα 

θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 

καταβάλλονται για μία ευκολία. 

θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα 

μέρη της δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι διαφορετικές 

και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία. 

 Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης  

Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης τα οποία καταβάλλονται σε ετήσια βάση, 

υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:  

1.Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός 

Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/ 

έτος] * 0,175)  

2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους 

περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική 

κοινότητα, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, δεν 

λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η 

παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.  

3. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 

κεραιών, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα 

τετραγωνικά μέτρα της έκτασης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά έτος] = (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) [σε €/μ2/έτος] 

* 0,005)  

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ)Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:   
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α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

ε)Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων.  

στ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, 

καμπίνες) με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης:  

α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους βάσει του χρόνου έκδοσης της 

σχετικής απόφασης του αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα 

στοιχεία της σχετικής απόφασης, ή 

β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία που 

είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4053/2012 (Α' 44).  

 Υπολογισμός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  

Σύμφωνα με την περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» του 

Ν.4463/2017», Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης : «ζ. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των 

δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης : 

αα. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύψος της οποίας ορίζεται 

στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό 

προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ. 

2. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και δώδεκα (12) μήνες το 

ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών Μετά τη λήξη της ισχύος 

της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωση της, σύμφωνα με το άρθρο 

9 παρ. 6 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. 

 Τα έσοδα που προβλέπεται, σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ να εγγραφούν στον 

Προϋπολογισμό χρήσης 2020 του Δήμου Αργοστολίου (ΚΑΕ 0718.6) από τέλη Διέλευσης 

και Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης ανέρχονται συνολικά στο ποσό 

των 2.000,00€.  

 Αφού λήφθηκαν υπόψη:  

α) Οι ισχύουσες διατάξεις:  

 Το άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) (ΦΕΚ 

57/Α΄)  

 Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄)  

 Το άρθρο 23 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α΄)  

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

 Το άρθρο 4 του Ν.4463/2017 «Μεταβατικές Διατάξεις»  



103 

 

 

β) Η με αριθ. 874/2/03.12.2018 (ΦΕΚ.6168/31.12.2018 τεύχος Β) απόφαση της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 

 Τον καθορισμό του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων 

και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρμογή 

του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω και 

είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθ. 874/2/03.12.2018 

(ΦΕΚ.6168/31.12.2018 τεύχος Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων), ως εξής:  

 

1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια 

έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.  

2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια): Το 

εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 

τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €).  

3.Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση της εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών για την 

οποία καταβάλλονται τέλη διέλευσης.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ) Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.  

ε) Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση/ 

τροποποίηση υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια 

θέση ή σε νέα μετά από υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα 

δικαιώματα διέλευσης, ανεξάρτητα εάν για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών 

είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης. Ο έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών δύναται να 

γίνει μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4053/2012. Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες στο 

Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών.  

στ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:  

α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων. 
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η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή 

αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των 

καμπίνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα 

θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 

καταβάλλονται για μία ευκολία. 

θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα 

μέρη της δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι διαφορετικές 

και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία. 

 

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης τα οποία καταβάλλονται σε ετήσια βάση, 

υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:  

1. Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός 

Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/ 

έτος] * 0,175)  

2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους 

περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική 

κοινότητα, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, δεν 

λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η 

παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.  

3. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 

κεραιών, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα 

τετραγωνικά μέτρα της έκτασης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά τετραγωνικό 

μέτρο ανά έτος] = (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) [σε €/μ2/έτος] 

* 0,005)  

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ)Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:   

α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

ε)Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων.  

στ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, 

καμπίνες) με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  
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5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης:  

α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους βάσει του χρόνου έκδοσης της 

σχετικής απόφασης του αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα 

στοιχεία της σχετικής απόφασης, ή 

β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία που 

είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4053/2012 (Α' 44). 

 

5. Υπολογισμός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  

Σύμφωνα με την περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» του 

Ν.4463/2017», Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης  : «ζ. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των 

δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης : 

αα. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύψος της οποίας ορίζεται 

στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό 

προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ.  

αβ.Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και δώδεκα (12) μήνες 

το ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών Μετά τη λήξη της 

ισχύος της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωση της, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ. 6 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. 
   

  Η παρούσα κανονιστική απόφαση να ισχύσει για το έτος 2020 και εφεξής μέχρι 

τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

ΒΔ 24-9/20-10-1958 και να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  του ύψους των τελών διέλευσης, των 

τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των 

εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται η παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Την πρόταση  του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
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 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006  

 Την  παραπάνω εισήγηση  της Οικονομικής   Υπηρεσίας . 

   Την πρόταση του Προέδρου : 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τον καθορισμό  

του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 

παρ. 6 του Ν. 3431/2006, όπως αναλυτικά αναφέρεται η παραπάνω εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την αριθ. 

874/2/03.12.2018 (ΦΕΚ.6168/31.12.2018 τεύχος Β) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), ως εξής:  

 

1. Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής: Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια 

έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.  

2. Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια): Το 

εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα 

τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €).  

3.Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση της εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών για την 

οποία καταβάλλονται τέλη διέλευσης.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ) Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.  

ε) Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση/ 

τροποποίηση υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια 

θέση ή σε νέα μετά από υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα 
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δικαιώματα διέλευσης, ανεξάρτητα εάν για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών 

είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης. Ο έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών δύναται να 

γίνει μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4053/2012. Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες στο 

Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών.  

στ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:  

α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων. 

η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή 

αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των 

καμπίνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα 

θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 

καταβάλλονται για μία ευκολία. 

θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα 

μέρη της δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι διαφορετικές 

και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία. 

 

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης τα οποία καταβάλλονται σε ετήσια βάση, 

υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:  

1. Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός 

Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/ 

έτος] * 0,175)  

2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους 
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περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική 

κοινότητα, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, δεν 

λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η 

παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.  

3. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 

κεραιών, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα 

τετραγωνικά μέτρα της έκτασης ως εξής: Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά 

τετραγωνικό μέτρο ανά έτος] = (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) 

[σε €/μ2/έτος] * 0,005)  

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες 

(συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 

κατοίκων, με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).  

γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.  

δ)Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες 

συμπεριλαμβανομένων:   

α) καλωδίων διανομής (distribution cabling),   

β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και  

γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου 

καταβάλλονται τέλη.  

δ)Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 

Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων.  

ε) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, 

καμπίνες) με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου 

καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης:  
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α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους βάσει του χρόνου έκδοσης της 

σχετικής απόφασης του αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα 

στοιχεία της σχετικής απόφασης, ή 

β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία που 

είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4053/2012 (Α' 44). 

 

5. Υπολογισμός Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης εργασιών  

Σύμφωνα με την περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4 «Μεταβατικές Διατάξεις» του 

Ν.4463/2017», Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης  : «ζ. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 

ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των 

δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης : 

αα. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύψος της οποίας ορίζεται 

στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό 

προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ. 

αβ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και δώδεκα (12) μήνες 

το ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών Μετά τη λήξη της 

ισχύος της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωση της, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ. 6 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.   

Η  κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  να ισχύσει για το έτος 2020 και 

εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του ΒΔ 24-9/20-10-1958 και να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     16   / 2020                                                      ΑΔΑ: Ω32746ΜΓΤΤ-ΝΗΨ 
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  2019  Δήμου 
Αργοστολίου (1-09-2019  έως 31-12-2019)   . 
                           

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας  την συνεδρίαση δίνει τον 

λόγο στον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο 
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Παυλάτο ο οποίος  εισηγούμενος  το  11o θέμα   ημερήσιας διάταξης: «Έκθεση 

αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισμού  2019  Δήμου Αργοστολίου (1-09-2019  

έως 31-12-2019)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 

οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά 

τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση 

των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 

4257/2014, ορίζονται τα εξής: 

 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 

συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 

χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 

τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και 

επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και 

η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της 

υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη 

λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την 

εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της 

χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με 

απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 

υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω 

έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να 

μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
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Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του 

για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, 

μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 

3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί 

διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία 

Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των 

Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από 

εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω κείμενη νομοθεσία και επιπλέον σύμφωνα με :  

 

 Τα άρθρα 154 & 157  του Ν 4600/2019 (περί διάσπασης του π. Δήμου 

Κεφαλλονιάς) 

 Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργοστολίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (1-

09-2019 έως 31-12-2019) . 

 Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

αναφορικά με την έγκριση της   83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 
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Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού  

2019 του  Δήμου Αργοστολίου (1-09-2019  έως 31-12-2019) όπως παρακάτω: 

 

 

 

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  (1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/9/2019 - 31/12/2019

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 3.702.537,26 4.480.133,12 121,00 4.263.648,39 115,15 95,17 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 249.719,85 271.433,95 108,70 123.276,87 49,37 45,42 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 5.000,00 22.157,93 443,16 22.157,93 443,16 100,00 

3 

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα 1.350.000,00 1.716.077,70 127,12 1.680.247,05 124,46 97,91 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα 

και παροχή υπηρεσιών 776.683,17 1.033.630,46 133,08 1.001.133,46 128,90 96,86 

5 Φόροι και εισφορές 121.000,00 128.631,95 106,31 128.631,95 106,31 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1.131.674,24 1.299.141,13 114,80 1.299.141,13 114,80 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 68.460,00 9.060,00 13,23 9.060,00 13,23 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 6.319.562,87 1.433.196,65 22,68 1.147.906,52 18,16 80,09 

11 

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

12 

Επιχορηγήσεις για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 163.500,00 35.059,61 21,44 35.059,61 21,44 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 5.644.206,38 999.409,64 17,71 999.409,64 17,71 100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 187.623,30 169.759,11 90,48 30.441,17 16,22 17,93 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 324.233,19 228.968,29 70,62 82.996,10 25,60 36,25 

2 
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών 3.239.509,92 3.213.906,19 99,21 68.618,47 2,12 2,14 

21 Τακτικά έσοδα 271.300,00 245.696,27 90,56 67.968,90 25,05 27,66 

22 Έκτακτα έσοδα 2.968.209,92 2.968.209,92 100,00 649,57 0,02 0,02 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4.129.918,28 4.090.074,84 99,04 63.745,66 1,54 1,56 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

#ΔΙΑΙΡ/
0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 4.129.918,28 4.090.074,84 99,04 63.745,66 1,54 1,56 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.098.668,70 1.762.635,82 83,99 1.064.084,02 50,70 60,37 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.106.267,16 858.332,68 77,59 854.389,44 77,23 99,54 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 789.701,54 701.603,14 88,84 6.994,58 0,89 1,00 

43 

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 

(Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 202.700,00 202.700,00 100,00 202.700,00 100,00 100,00 
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5 
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 
Έτους 4.901.631,66           

  Σύνολα εσόδων 24.391.828,69 14.979.946,62 61,41 6.608.003,06 27,09 44,11 

         

 
Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2019 

       

 

5.561.847,24 € 

       

         

 
Στοιχεία Ισολογισμού 31/12/2019 

       

 
Υπόλοιπο Προμηθευτών : 2.217.088,69€ 

       

 

Υπολοιπο Δανείων : 6.213.444,12€ 

       
 

Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 8.371.943,56€ 
        

 
 
Ως προς τα ΕΞΟΔΑ: 
 

 
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ (1-09-2019 έως 31-12-2019) . 
 

        
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 7.753.201,65 6.988.499,22 110,94 5.723.831,26 73,83 4.341.799,84 4.341.799,84 56,00 75,85 

60 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 2.168.456,45 2.113.877,05 102,58 1.813.476,12 83,63 1.786.634,54 1.786.634,54 82,39 98,52 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 687.849,63 666.718,14 103,17 591.185,84 85,95 359.270,72 359.270,72 52,23 60,77 

62 Παροχές τρίτων 1.820.461,19 1.658.146,90 109,79 902.589,73 49,58 751.905,87 751.905,87 41,30 83,31 

63 Φόροι - τέλη 160.000,00 134.927,76 118,58 134.301,98 83,94 127.716,11 127.716,11 79,82 95,10 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 180.300,00 75.248,04 239,61 71.434,21 39,62 19.182,03 19.182,03 10,64 26,85 

65 

Πληρωμές για την 

εξυπηρέτηση δημοσίας 
πίστεως 209.210,00 209.210,00 100,00 207.547,53 99,21 207.471,62 207.471,62 99,17 99,96 

66 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 780.281,05 724.926,41 107,64 597.850,93 76,62 123.796,74 123.796,74 15,87 20,71 

67 
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 
σε τρίτους 1.704.643,33 1.377.751,14 123,73 1.377.751,14 80,82 965.822,21 965.822,21 56,66 70,10 

68 Λοιπά Έξοδα 42.000,00 27.693,78 151,66 27.693,78 65,94 0,00 0,00 0,00  0,00 

7 Επενδύσεις 7.478.256,59 3.120.431,95 239,65 1.314.499,20 17,58 727.868,54 727.868,54 9,73 55,37 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 

έργων και προμήθειες 
παγίων 1.338.724,05 548.664,57 244,00 533.663,34 39,86 316.862,45 316.862,45 23,67 59,37 

73 Έργα 4.741.022,82 1.278.118,78 370,94 780.835,86 16,47 411.006,09 411.006,09  8,67 52,64 

74 
Μελέτες, έρευνες, 
πειραματικές εργασίες κλπ 1.398.509,72 1.293.648,60 108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και προβλέψεις 9.019.068,34 1.441.523,89 625,66 1.173.767,15 13,01 903.526,70 878.119,10 9,74 74,81 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 476.537,16 353.656,47 134,75 308.097,74 64,65 48.734,59 48.734,59 10,23 15,82 
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82 Αποδόσεις 1.222.100,00 1.087.867,42 112,34 865.669,41 70,83 854.792,11 829.384,51 67,87 95,81 

83 

Επιχορηγούμενες 

Πληρωμές Υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.320.431,18 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 141.302,11                 

  Σύνολα δαπανών 24.391.828,69 11.550.455,06 211,18 8.212.097,61 33,67 5.973.195,08 5.947.787,48 24,38 72,43 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να προβούν στην σύνταξη της  Έκθεσης Εκτέλεσης του 

Προϋπολογισμού  2019 του  Δήμου Αργοστολίου (1-09-2019  έως 31-12-2019) σύμφωνα 

με την παραπάνω  εισήγηση της και αρμόδιας Υπηρεσίας και να εισηγηθούν πρόταση 

προς έγκρισή της εν λόγω Έκθεσης από το  Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων –Μινέτος Διονύσιος . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 

 

 τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019. 

 Την 83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργοστολίου αναφορικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

(1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

 Την αριθ. πρωτ. 281222/12-12-2019 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

αναφορικά με την έγκριση της   83/2019 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου 

 Τα άρθρα 154 & 157  του Ν 4600/2019 (περί διάσπασης του π. Δήμου 

Κεφαλλονιάς) 
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 την εισήγηση  του Προϊστάμενου Δ/νσης  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου 

(1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

 την εισήγηση του Προέδρου:  

 

 

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 

72 του ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Αργοστολίου από (1-09-2019 έως 31-12-2019)  υποβάλλει την Έκθεση της προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου ως 

ακολούθως: 
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Α Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  (1-09-2019 έως 31-12-2019) ., 

εμφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  (1-09-2019 έως 31-12-2019) . 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/9/2019 - 31/12/2019 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
0 Τακτικά έσοδα 3.702.537,26 4.480.133,12 121,00 4.263.648,39 115,15 95,17 

 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 249.719,85 271.433,95 108,70 123.276,87 49,37 45,42 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 5.000,00 22.157,93 443,16 22.157,93 443,16 100,00 

3 

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα 1.350.000,00 1.716.077,70 127,12 1.680.247,05 124,46 97,91 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα 

και παροχή υπηρεσιών 776.683,17 1.033.630,46 133,08 1.001.133,46 128,90 96,86 

5 Φόροι και εισφορές 121.000,00 128.631,95 106,31 128.631,95 106,31 100,00 

6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1.131.674,24 1.299.141,13 114,80 1.299.141,13 114,80 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 68.460,00 9.060,00 13,23 9.060,00 13,23 100,00 

1 Εκτακτα έσοδα 6.319.562,87 1.433.196,65 22,68 1.147.906,52 18,16 80,09 

11 

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 

ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

12 

Επιχορηγήσεις για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 163.500,00 35.059,61 21,44 35.059,61 21,44 100,00 

13 

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 

δαπάνες 5.644.206,38 999.409,64 17,71 999.409,64 17,71 100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 187.623,30 169.759,11 90,48 30.441,17 16,22 17,93 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 324.233,19 228.968,29 70,62 82.996,10 25,60 36,25 

2 
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 
ετών 3.239.509,92 3.213.906,19 99,21 68.618,47 2,12 2,14 

21 Τακτικά έσοδα 271.300,00 245.696,27 90,56 67.968,90 25,05 27,66 

22 Έκτακτα έσοδα 2.968.209,92 2.968.209,92 100,00 649,57 0,02 0,02 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 
από Π.Ο.Ε. 4.129.918,28 4.090.074,84 99,04 63.745,66 1,54 1,56 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 

οικονομικών ετών 4.129.918,28 4.090.074,84 99,04 63.745,66 1,54 1,56 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.098.668,70 1.762.635,82 83,99 1.064.084,02 50,70 60,37 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1.106.267,16 858.332,68 77,59 854.389,44 77,23 99,54 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 789.701,54 701.603,14 88,84 6.994,58 0,89 1,00 

43 

Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 

(Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα) 202.700,00 202.700,00 100,00 202.700,00 100,00 100,00 

5 
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 
Έτους 4.901.631,66           

  Σύνολα εσόδων 24.391.828,69 14.979.946,62 61,41 6.608.003,06 27,09 44,11 
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Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2019 
5.561.847,24 € 

Στοιχεία Ισολογισμού 
31/12/2019 
Υπόλοιπο Προμηθευτών : 
2.217.088,69€ 
Υπολοιπο Δανείων : 
6.213.444,12€ 
Υπόλοιπο Απαιτήσεων : 
8.371.943,56€ 

 

      
      
    

 
 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 
 

 

 

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων (1-09-2019 έως 31-12-2019), 
εμφανίζονται στον παρακάτω  πίνακα : 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ          

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ          

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

      

        ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/9/2019 - 31/12/2019  

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

  1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 7.753.201,65 6.988.499,22 110,94 5.723.831,26 73,83 4.341.799,84 4.341.799,84 56,00 75,85 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.168.456,45 2.113.877,05 102,58 1.813.476,12 83,63 1.786.634,54 1.786.634,54 82,39 98,52 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 687.849,63 666.718,14 103,17 591.185,84 85,95 359.270,72 359.270,72 52,23 60,77 

62 Παροχές τρίτων 1.820.461,19 1.658.146,90 109,79 902.589,73 49,58 751.905,87 751.905,87 41,30 83,31 
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63 Φόροι - τέλη 160.000,00 134.927,76 118,58 134.301,98 83,94 127.716,11 127.716,11 79,82 95,10 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 180.300,00 75.248,04 239,61 71.434,21 39,62 19.182,03 19.182,03 10,64 26,85 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστεως 

209.210,00 209.210,00 100,00 207.547,53 99,21 207.471,62 207.471,62 99,17 99,96 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 780.281,05 724.926,41 107,64 597.850,93 76,62 123.796,74 123.796,74 15,87 20,71 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε 

τρίτους 

1.704.643,33 1.377.751,14 123,73 1.377.751,14 80,82 965.822,21 965.822,21 56,66 70,10 

68 Λοιπά Έξοδα 42.000,00 27.693,78 151,66 27.693,78 65,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Επενδύσεις 7.478.256,59 3.120.431,95 239,65 1.314.499,20 17,58 727.868,54 727.868,54 9,73 55,37 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

1.338.724,05 548.664,57 244,00 533.663,34 39,86 316.862,45 316.862,45 23,67 59,37 

73 Έργα 4.741.022,82 1.278.118,78 370,94 780.835,86 16,47 411.006,09 411.006,09 8,67 52,64 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 

εργασίες κλπ 

1.398.509,72 1.293.648,60 108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 

(συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 

0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙ
Ρ/0! 

0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 
προβλέψεις 

9.019.068,34 1.441.523,89 625,66 1.173.767,15 13,01 903.526,70 878.119,10 9,74 74,81 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 476.537,16 353.656,47 134,75 308.097,74 64,65 48.734,59 48.734,59 10,23 15,82 

82 Αποδόσεις 1.222.100,00 1.087.867,42 112,34 865.669,41 70,83 854.792,11 829.384,51 67,87 95,81 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  

0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙ
Ρ/0! 

0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 7.320.431,18 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεματικό 141.302,11         

 Σύνολα δαπανών 24.391.828,69 11.550.455,06 211,18 8.212.097,61 33,67 5.973.195,08 5.947.787,48 24,38 72,43 

           

 

 

 

 

 

Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                             ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                              

                                                                                  ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        

                                                                                                       ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                                                                 ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

                                                                      ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ   

Θεόφιλος Μιχαλάτος 
Δήμαρχος Αργοστολίου 
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