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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    306  / 2017                                                                Α∆Α:  6Θ6ΚΩΕ5-ΥΧΑ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  του Τακτικού ∆ιαγωνισµού για την για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου 
εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 13ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  του Τακτικού ∆ιαγωνισµού για την για την εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.».»θέτει υπόψη 
της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 36834 /20-11-2017 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. 
πρωτ. 36833/20-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής δηµοπρασιών  για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου εντός 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   36833 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  20ην  Νοεµβρίου 2017, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  
συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών η οποία 
συγκροτήθηκε µε την αρ. 14/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και τροποποιήθηκε µε την 
αρ. 47/2017 απόφαση ∆ηµάρχου, για να διενεργήσει φανερό δηµόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισµό, για εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. επί της προσόψεως και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία, για 
τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής µηχανής  (Α.Τ.Μ.), όπως ορίζεται στην αρ. 35219/2017 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΧΡΟΝΙΚΑ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Νικόλαος Παπαδάτος (Πρόεδρος) 
2)  Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
3)  Γεράσιµος Παπαναστασάτος (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 

Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
              Εκµίσθωση στεγασµένου χώρου  2 τ.µ. επί της προσόψεως    
              και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία 
              για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής 
              µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
              Εµβαδόν χώρου  2 τ.µ.    
              Τιµή εκκίνησης:  200,00 € µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.                   

  2.    

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή και ο τελευταίος πλειοδότης.  
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                               Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
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Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή  προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού  για την εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος-
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  279/2017 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης (Α∆Α: ΩΒ7ΚΩΕ5-ΩΛ7) 
3) Το  µε αρίθ. πρωτ. 36833/20-11-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  . 
και την εισήγηση της Προέδρου :  
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 36833 /20-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών του  φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης στεγασµένου χώρου  2 τ.µ. επί 
της προσόψεως   και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία για τοποθέτηση µηχανήµατος 
αυτόµατης ταµειολογιστικής  µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
 
2. Κηρύττει  ΑΓΟΝΟ τον τακτικό διαγωνισµό για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου  2 τ.µ. επί της προσόψεως   
και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία  για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης 
ταµειολογιστικής  µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    307 / 2017                                                           Α∆Α: 6ΝΗ9ΩΕ5-∆ΑΝ      
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού  του Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού για την για την εκµίσθωση στεγασµένου 
χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη  το 14ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού  του Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού για την για την εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.».»θέτει υπόψη 
της Επιτροπής το   µε αριθ. πρωτ. 37513 /24-11-2017 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως  της Επιτροπής 
∆ηµοπρασιών κ. Μαρίας Κυριακάτου η οποία διαβιβάζει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. 
πρωτ. 37512/24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής δηµοπρασιών  για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου εντός 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    37512 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  24ην  Νοεµβρίου 2017, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε  
τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών η 
οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 14/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και τροποποιήθηκε 
µε την αρ. 47/2017 απόφαση ∆ηµάρχου, για να διενεργήσει επαναληπτική δηµοπρασία για εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου 2 τ.µ. επί της προσόψεως και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία, για 
τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής µηχανής  (Α.Τ.Μ.), όπως ορίζεται στην αρ. 35219/2017 
διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΧΡΟΝΙΚΑ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Σπυρίδων Ματιάτος (Αν. Πρόεδρος) 
2)  Γεώργιος Κατσιβέλης (Αν. Μέλος) 
3)  Βασίλειος Κοκκόσης (Μέλος) 
4) Μαρία Κυριακάτου (Γραµµατέας) 

Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
              Εκµίσθωση στεγασµένου χώρου  2 τ.µ. επί της προσόψεως    
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              και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία 
              για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής 
              µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
              Εµβαδόν χώρου  2 τ.µ.    
              Τιµή εκκίνησης:  200,00 € µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο πλειοδότη               Προσφορά  

  1.   

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή και ο τελευταίος πλειοδότης.  
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 
              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                                            Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                                                                             
              Ο  Πρόεδρος                                        
              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
           
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή  προτείνει την έγκριση ως έχει  του παραπάνω Πρακτικού  για την εκµίσθωση 
στεγασµένου χώρου εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίας Ευφηµίας  για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 
Την   εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος –Παπαναστασάτος Γεράσιµος-
Μινέτος ∆ιονύσιος και Γκισγκίνης Νικόλαος .               
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  279/2017 απόφαση της Οικονοµικής περί κατάρτισης των όρων δηµοπράτησης (Α∆Α: ΩΒ7ΚΩΕ5-ΩΛ7) 
3) Το  µε αρίθ. πρωτ. 36833/20-11-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  . 
4) την 306/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού του τακτικού ∆ιαγωνισµού. 
5 Το  µε αρίθ. πρωτ. 37512/24-11-2017 Πρακτικό  της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού  . 
και την εισήγηση της Προέδρου : 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ. 37512 /24-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ηµοπρασιών του Επαναληπτικού   φανερού , δηµόσιου, πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης στεγασµένου 
χώρου  2 τ.µ. επί της προσόψεως   και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία για τοποθέτηση 
µηχανήµατος αυτόµατης ταµειολογιστικής  µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
 
2. Κηρύττει  ΑΓΟΝΟ τον επαναληπτικό  διαγωνισµό για την εκµίσθωση στεγασµένου χώρου  2 τ.µ. επί της 
προσόψεως   και εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στην Αγία Ευφηµία  για τοποθέτηση µηχανήµατος 
αυτόµατης ταµειολογιστικής  µηχανής (Α.Τ.Μ.). 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    308   /   2017                                                                Α∆Α: 7Τ7ΚΩΕ5-ΞΤΖ 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών  
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2018. 
 

H   Πρόεδρος, A/  ∆ήµαρχος  ,κ. Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενη  
 το 7ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για τον καθορισµό συντελεστών των  
ανταποδοτικών  τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  έτους 2018.» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 
παρακάτω: 

 
Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού των συντελεστών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2018 (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 2017 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατήρησε το ύψος των συντελεστών των τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στα επίπεδα του προηγούµενου έτους, ήτοι σε συντελεστές πέντε (5) Ζωνών, 
ανάλογα µε την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆ήµο σε όλη την 
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επικράτειά του. Οι επιµέρους συντελεστές εφαρµόζονται σε όλα τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα ΕΝΤΟΣ και 
ΕΚΤΟΣ σχεδίου στις αντίστοιχες δηµοτικές τοπικές κοινότητες, καθώς οι υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού παρέχονται χωρίς διάκριση σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για οικιακή 
χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2018 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
556.390 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

720.531 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

513.708 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

 
 
 
 
 
 

363.789 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

57.312 0,47 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών 
Συνθηκών 

Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 
εγκαταστάσεις αγροτικής (µη εµπορικής) 
εκµετάλλευσης σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές 
κοινότητες. 

1.000 0,47 

 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2018 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
250.549 4,28 
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ανταποδοτικών υπηρεσιών 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

231.165 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

162.699 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

 
 
 
 
 
 

61.984 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.881 0,86 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 
Συνθηκών 

Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

1.000 0,86 

 
*Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 25595/2017 µέρος Β.3, για τον προσδιορισµό των ανταποδοτικών τελών 
λαµβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα και τα δαπανηθέντα του προηγούµενου έτους και των µηνών του τρέχοντος 
έτους πριν την κατάρτιση του Π/Υ. Συνεπώς, λαµβάνονται υπόψιν τα πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προσδιορίζει µε κανονιστική του 
απόφαση τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύουν για κάθε έτος σύµφωνα µε το 
αρθρ. 25 παρ.12 του Ν.1828/89. 
Οι ρυθµίσεις των αρθρ. 21 και 22 του Β.∆/τος της 24/9-20/10/1958 όπως τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άρθρα 4,5,17 και 20) 1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12) µε τις οποίες ορίζεται 
ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σ’ ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Ν. 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4) 2307/1995 (άρθρο 7 
παρ. 3 και 4) 2503/1997 (άρθρο 9 παρ.14) 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5) µαζί µε τις περί 
απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84, 7 παρ. 26 του Ν. 2307/95 και 202 
του Ν.3463/2006, αποτελούν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί συντελεστές για δύο 
διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (οικιακή και επαγγελµατική) για τον υπολογισµό του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα µε τις παρεχόµενες από το ∆ήµο ανταποδοτικές 
υπηρεσίες.  
Πρόσθετα ορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η διαφορά µεταξύ του 
χαµηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πενταπλάσιου.  
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή µόνο για την 
χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).  
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Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς 
τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί 
να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε 
διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ∆ι∆ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 
ΝοΒ 1988 σελ. 197).  
Η εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου πρέπει να είναι και 
αιτιολογηµένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει µεταξύ εσόδων και 
εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86). Αυτό σηµαίνει ότι από το κείµενο της απόφασης ή από τα 
στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής:  

• το εµβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία 
υπόχρεων (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόµενο µε επίκαιρα και ακριβή στοιχεία 
(ΣτΕ 60/2010).  

• οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 
1080/80.  

 
Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους, είναι σύµφωνα µε την (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, οι οποίοι αφορούν στις 
Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (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 ΤΑ∆ΚΥ.  
 
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
23745/15-4-2008), η διάθεση µέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων υποχρεωτικών και 
λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόµιµη.  
 
 
Για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2018, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 25595/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2658/2017) «Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2018» 
 
«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 2018 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 
2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2017 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην 
απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2018, 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 2016, 
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 
2017 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 
2018, 
- την εκτέλεση του Π/Υ 2016 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2018 καταρτίζεται Ιούλιο 2017, 
τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2016 και 2017), 
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2017, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη χρονική 
πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2016. 
 
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, 
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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 «ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών 
εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 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, στο σκέλος των εσόδων λαµβάνεται υπόψη 
µεταξύ άλλων (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού χρηµατικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από 
οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονοµικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, 
που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). ∆ιευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισµό των επισφαλειών στην 
είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιµοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα 
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 2016 και το 2017, τα συνολικά µεγέθη εισπραχθέντων τελών και δαπανών για 
ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως (πινακοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
25595/2017): 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 & 2017 
(Κωδ. 0311,2111,3211) 

ΠΟΣΟ σε € 

Εισπραχθέντα Τέλη από τη ∆ΕΗ 
Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2016 

5.151.228,13 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 
  

2.811.936,97 

Εισπραχθέντα Τέλη για το διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 2.768.576,60 

Εκτίµηση Εισπραχθέντων για το έτος 2017 4.691.577,56 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 & 2017 
(Β) 

ΠΟΣΟ σε € 

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2016 4.310.823,80  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Ιουλίου 2016 

2.573.691,84  

∆απάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών για το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Ιουλίου 2017 

2.677.525,98  

Εκτίµηση ∆απανών για το έτος 2017 4.773.940,56  

 
 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για το έτος 2018, οι πρόσοδοι και οι ανάγκες του ∆ήµου 
σε ∆απάνες Ανταποδοτικών υπηρεσιών υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής: 
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Αναλυτικός Πίνακας που θα ενσωµατωθεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018 και αφορά στις 
προσόδους και στο κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  

 
 
    

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

00.6737.01 
Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για 
την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων  2.350.000,00 

20.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 277.969,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 5.000,00 

20.6021.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 346.140,00 

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 2.000,00 

20.6051.05 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - Κ.Σ.Κ.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.461,00 

20.6051.14 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-εισφορά 
ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου 34.140,00 

20.6051.15 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου-ΕΤΕΑΕΠ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ 3,5%) 8.832,00 

20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  98.555,00 

20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 5.000,00 

20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 8.500,00 

20.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 950.000,00 
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20.6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων 6.000,00 

20.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων) 8.000,00 

20.6263 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και φορτηγών ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  10.000,00 

20.6264 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  6.000,00 

20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 

20.6322 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  5.000,00 

20.6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής  2.000,00 

20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500,00 

20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.000,00 

20.6635 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  15.000,00 

20.6641.02 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Αργοστολίου 37.500,00 

20.6641.03 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Παλικής 39.000,00 

20.6641.04 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Σάµης 8.000,00 

20.6641.05 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ερίσου 4.000,00 

20.6641.06 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Πυλάρου 8.000,00 

20.6641.07 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Λειβαθούς 4.000,00 

20.6641.08 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ∆.Ε. 
Ελειού-Πρόννων 25.000,00 

20.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 

20.6654.00 Προµήθεια λοιπού υλικού  8.000,00 

20.6662.01 
Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων υπηρεσίας 
καθαριότητας  4.000,00 
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20.6662.02 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Παλικής 12.000,00 

20.6662.03 
Προµήθεια Λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Αργοστολίου 14.000,00 

20.6662.04 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Λειβαθούς 8.000,00 

20.6662.05 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 8.000,00 

20.6662.06 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Σάµης 8.000,00 

20.6662.07 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Πυλάρου 8.000,00 

20.6662.08 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για ∆.Ε. Ερίσου 8.000,00 

20.6662.09 
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου 
ηλεκτροφωτισµού για Τ.Κ. Οµαλών 8.000,00 

20.6662.10 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 14.000,00 

20.6671 
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - φορτηγών ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  12.000,00 

20.6672 
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται 
δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  8.000,00 

20.6673 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  12.000,00 

20.6699 Λοιπές προµήθειες υλικά εργαλεία 2.000,00 

20.6721.02 Εισφορά ∆ήµων-Μελών ΦΟ∆ΣΑ νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

20.7325.02 
Επέκταση Φ.Ο.Π.και λοιπές εργασίες δικτύου ηλεκτροφωτισµού µέσω ∆ΕΗ 
Α.Ε. ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής )  65.000,00 

20.7335.07 Συντήρηση Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Αργοστολίου 15.000,00 

20.7336.30 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  15.000,00 

20.7336.31 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  12.000,00 

20.7336.32 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  24.000,00 

20.7336.33 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  24.000,00 
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20.7336.34 Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  8.000,00 

20.7336.37 
Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού -
Πρόννων  10.000,00 

20.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -
υπαλλήλων µονίµων και Αορίστου χρόνου, Έξοδα κίνησης -ηµερήσια 
αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις 25.510,00 

20.8113.02 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για προµήθεια 2% 5.000,00 

20.8113.03 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ∆ΕΗ για ρεύµα υπηρεσιών 200.000,00 

20.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80.000,00 

20.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 95.000,00 

20.8511.01 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 421.863,49 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.426.070,49 

 
Αντιστοίχως οι εισπράξεις ανταποδοτικών τελών για έτος 2017, και σύµφωνα µε το προαπαιτούµενα που θέτει η 
ΚΥΑ 25595/2017, (συνυπολογισµός των ανταποδοτικών τελών στο συνολικό άθροισµα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι .... 
«Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που 
αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα»), και σύµφωνα µε τη σύγκριση 
των εισπραχθέντων κατά τα έτη 2016 και 2017, διαµορφώνονται ως ακολούθως µε βάση το έτος 2016: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 
 

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.100.000,00 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 860.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 428.033,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.388.033,22 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Α) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2018 5.388.033,22 € 
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(Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017 5.426.070,49 €  

(Γ) 
∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β) 38.037,27€ 

 Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 0,01% 

 
 
Το υπόλοιπο των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα στα 
προϋπολογιζόµενα για το 2018 τέλη και τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποτελεί το 0,01% των συνολικών 
δαπανών και θα καλυφθεί, όπως επιτρέπει η νοµοθεσία:  
 
Α) από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75) 
Β) από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα 
εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75). 
 
 
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 ∆ΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραµένουν κλειστά. Πρόκειται για 
κατηγορία ακινήτων, στεγασµένων ή µη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιµοποιούνται, δηλαδή δεν 
εκµισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του ν.3463/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 13 του ν. 4368/2016 µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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€. 
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Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στην µείωση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού θα πρέπει να καταθέσουν 
αίτηση στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
Α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από την αρµόδια υπηρεσία 
κοινωνικής πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.57/1973. 
Β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
∆ήµου 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. 
∆) 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 ∆ΕΗ, µισθωτήριο 
ακινήτου, κλπ.) θα προσδιορίζονται αναλυτικά στις σχετικές αιτήσεις που θα συµπληρώνουν οι ενδιαφερόµενοι 
στο Τµήµα Προσόδων και Περιουσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να υπαχθούν στην προτεινόµενη 
µείωση. 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης της Προέδρου περί καθορισµού των 
συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 
2016, όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την προώθησή της ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό των τελών. 

 
Αργοστόλι, 28 Νοεµβρίου 2017 

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
Γαρµπή Σοφία 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος αναφέρει τα παρακάτω: Από την αύξηση του συνολικού ποσού του 
ηλεκτροφωτισµού (από 1.100.000,00 € σε 2.100.000,00 € ) προκύπτει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 
δηλαδή είτε τώρα πληρώνουν  όσα πρέπει να πληρώσουν οι δηµότες , είτε τότε πλήρωναν 100% 
παραπάνω από όσα έπρεπε να πληρώνουν.  Κατά συνέπεια εµείς στο συγκεκριµένο θέµα ψηφίζουµε 
ΚΑΤΑ και θεωρούµε ότι είναι µεγάλες οι χρεώσεις και ότι θα έπρεπε να εξορθολογιστούν . Στον τοµέα 
ειδικά του ηλεκτροφωτισµού την τελευταία εξαετία έχουν υπάρξει ευκαιρίες  για µείωση της 
κατανάλωσης µε χρήση νέων τεχνολογιών όπως ήδη    τις   έχουν χρησιµοποιήσει άλλοι ∆ήµοι 
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(παράδειγµα ο ∆ήµος Λήµνου που χρησιµοποιεί ανεµογενήτριες και καλύπτει όλες τις ανάγκες του 
ακόµη και της αφαλάτωσης και των αντλιοστασίων του) . Έχουν δηλαδή  προβεί σε ενέργειες για την 
µείωση του κόστους προς όφελος των καταναλωτών. 
 
 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος- Κουρκουµέλης Ηλίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση  της Προέδρου περί καθορισµού των συντελεστών των 
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2016, όπως 
αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 και την προώθησή της ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
το οποίο είναι αρµόδιο για τον τελικό προσδιορισµό των τελών. 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για οικιακή 
χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2018 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
556.390 2,31 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

720.531 1,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

513.708 1,37 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

 
 
 
 
 
 

363.789 

 
 
 
 
 
 

1,09 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

57.312 0,47 

ΖΩΝΗ ΣΤ-Ειδικών Αποθήκες και λοιπές κτιριακές 1.000 0,47 
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Συνθηκών εγκαταστάσεις αγροτικής (µη εµπορικής) 
εκµετάλλευσης σε όλες τις δηµοτικές-τοπικές 
κοινότητες. 

 
 
 
Το ύψος των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού) για 
επαγγελµατική χρήση ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα, για το έτος 2018 προτείνεται να είναι το ακόλουθο:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

ΖΩΝΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Σύνολο τετρ. 
µέτρων 

Συντελεστής 
τελών 

ΖΩΝΗ Α - Υψηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
250.549 4,28 

ΖΩΝΗ Β - Ενδιάµεσης 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

231.165 2,70 

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

162.699 2,02 

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής 
απορρόφησης όγκου 
ανταποδοτικών υπηρεσιών 

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

 
 
 
 
 
 

61.984 

 
 
 
 
 
 

1,70 

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών 
Συνθηκών 

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

4.881 0,86 

ΖΩΝΗ ΣΤ–Ειδικών 
Συνθηκών 

Βουστάσια, ποιµνιοστάσια και 
πτηνοτροφεία σε όλες τις δηµοτικές-
τοπικές κοινότητες. 

1.000 0,86 

 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  309  / 2017                                                                Α∆Α: 7ΘΟΞΩΕ5-Φ3Ν 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  

την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2018. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη     το  8ο 
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θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων Χώρων οικ. έτους 2018. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) .» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 30-11-2017 εισήγησή του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. 
Γεράσιµου Παυλάτου στην  οποία αναφέρει τα παρακάτω : 
 
Εισήγηση για καθορισµό τελών κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2018.  
Με την αριθ. 79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισµός Κοινοχρήστων Χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 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 2018 και τον τρόπο είσπραξης των σχετικών ποσών.  
Αρµόδιο Όργανο για το σκοπό τούτο είναι το ∆ηµοτικό 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 2015 είχε εφαρµοσθεί µείωση τιµών εξαιτίας των καταστροφικών σεισµών σε ποσοστό 50% για την 
περιοχή της ∆.Ε. Παλικής το οποίο προτείνεται και για το 2018. 
Για το έτος 2018 προτείνεται να διαµορφωθούν τα τέλη ως εξής:  
Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου), οδός Παναγή Βαλλιάνου: 25 ευρώ / τ.µ.  
(η µείωση σε σχέση µε τη τρέχουσα χρήση του 2017 προτείνεται λόγω του µειωµένου χρονικού διαστήµατος 
λειτουργίας των καταστηµάτων). 
 
Β΄ ΖΩΝΗ   
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, 
Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία 
Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, 
Πλατεία Καµπάνας, 30 ευρώ / τ.µ 
 
Γ΄ ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.  26 
ευρώ / τ.µ 
 
∆΄ ΖΩΝΗ   
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
 
Β΄ ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  8,00 ευρώ / τ.µ 
 
 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 6,00 ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
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Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,5 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 20 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων, λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
  
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας 8 ευρώ / τ.µ 
 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές 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.∆ηµοτική 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. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές 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. 

    
Η Α/∆ήµαρχος 

Οικονοµικών Υπηρεσιών 
& Προγραµµατισµού 

 
 

Σοφία Γαρµπή 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. ∆ιονύσιος Μινέτος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος- Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  79/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου  :   
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  την επιβολή τέλους Κοινοχρήστων χώρων  οικ. 
έτους 2018 ,ως εξής: 

Α. ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
1) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Α΄ ΖΩΝΗ    
Κεντρική πλατεία (Π. Βαλλιάνου), οδός Παναγή Βαλλιάνου: 25 ευρώ / τ.µ.  
(η µείωση σε σχέση µε τη τρέχουσα χρήση του 2017 προτείνεται λόγω του µειωµένου χρονικού διαστήµατος 
λειτουργίας των καταστηµάτων). 
 
Β΄ ΖΩΝΗ   
Πεζοδρόµια περιµετρικά της πλατείας Π. Βαλλιάνου, οδός Ριζοσπαστών οδός Λιθοστρώτου, οδός 21ης Μαΐου, 
Λεωφόρος Βεργωτή από πλατεία Π. Βαλλιάνου µέχρι Α. Χοϊδά ( Μητρόπολη), Ανδρέα Παπανδρέου από πλατεία 
Π. Βαλλιάνου µέχρι Χαροκόπου και Ηλία Ζερβού, παραλιακή οδό από γέφυρα De Bosset µέχρι Μαϊστράτο, 
Πλατεία Καµπάνας, 30 ευρώ / τ.µ 
 
Γ΄ ΖΩΝΗ   
Σιτεµπόρων, Ρ. Βεργωτή,  κάθετοι δρόµοι Λιθοστρώτου και της οδού Σιτεµπόρων, Πλατεία Σισσιώτισσας.  26 
ευρώ / τ.µ 
 
∆΄ ΖΩΝΗ   
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Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 17,50 ευρώ / τ.µ 
 
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 
Α΄ ΖΩΝΗ 
Κεντρική Πλατεία και πεζοδρόµια περιµετρικά αυτής, Λεωφόρος Λασκαράτου (παραλιακή) 10,00 ευρώ / τ.µ 
 
Β΄ ΖΩΝΗ 
Οδοί Ευαγγέλου Μπασιά, Στ. Τυπάλδου, Κρασοπατέρα, Πεζόδροµοι «Παπά Μπασιά», εµπορικό κέντρο και  
Γρηγορίου Λαµπράκη  8,00 ευρώ / τ.µ 
 
 
 Γ΄ ΖΩΝΗ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 6,00 ευρώ / τ.µ 
 
3) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Παραλιακή ζώνη Τοπικών Κοινοτήτων Λειβαθούς 15 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
4) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Ποσειδώνος, οδός Μιαούλη, Πλατεία Κύπρου 12 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 9 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Κεντρική Πλατεία Καραβοµύλου θέση «Νησίδα» 1,5 ευρώ/τ.µ 
 
5) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ  
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κεντρική Πλατεία Σκάλας 25 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Κατελειού και κεντρική πλατεία Πόρου 20 ευρώ / τ.µ 
 
 
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λιµάνι Πόρου και παραλιακή από ποτάµι µέχρι θέση « Ράγια» και λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
6) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 
 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Πεζοδρόµια Παραλιακής Ζώνης Αγίας Ευφηµίας 13 ευρώ / τ.µ 
 
ΖΩΝΗ Β΄ 
Κεντρική πλατεία ∆ιβαράτων, κεντρική πλατεία Μακρυωτίκων, λοιπά πεζοδρόµια και κοινόχρηστοι χώροι 10 
ευρώ / τ.µ 
 
7) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Φισκάρδου 20 ευρώ / τ.µ 
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ΖΩΝΗ Β΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι περιοχής Άσσου 15 ευρώ / τ.µ 
  
ΖΩΝΗ Γ΄ 
Λοιπά πεζοδρόµια και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 10 ευρώ / τ.µ 
 
8) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ 
ΖΩΝΗ Α΄ 
Κοινόχρηστοι χώροι ενότητας 8 ευρώ / τ.µ 
 
Β. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Σε όλες τις ∆ηµοτικές 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.∆ηµοτική 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 

  
2. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 

Ψυγείο µιας πόρτας 70 ευρώ 
            Ψυγείο µε δύο πόρτες 120 ευρώ 
Β. Λοιπές περιοχές 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 

  
3. Λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες 

Ψυγείο µιας πόρτας 40 ευρώ 
Ψυγείο µε δύο πόρτες 60 ευρώ 
 

∆. ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Για όλες τις ∆ηµοτικές 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. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   310  / 2017                                                                          Α∆Α: 6ΒΒΧΩΕ5-0∆Λ      
ΘΕΜΑ :  Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2018 και εισήγηση 
προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενη    το  9ο 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Καθορισµός τελών –δικαιωµάτων κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2018 
& εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από 27-11-2017 
εισήγηση του Προϊσταµένου την ∆/νσης Οικονοµικών κ. Γεράσιµου Παυλάτου , στην οποία  αναφέρει  τα  
παρακάτω: 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Καθορισµός Τελών Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
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Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν στα κοιµητήρια καθορίζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 
582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007). 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς 
το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται µετά την 1/1/2011 η 
προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν 
µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68) 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο του δήµου. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθ. 41/146/2007 εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 35535 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών ΟΤΑ του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών 
3. Την από Ιούλιο 2014 Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
4. Την υπ. αριθ. 56/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί επιβολής δικαιωµάτων 

∆ηµοτικών Νεκροταφείων 
5. Την υπ. αριθ. 403/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς περί καθορισµού τελών 

κοιµητηρίων έτους 2017. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση κοιµητηρίων ανήκει 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των δήµων, τα δε επιβαλλόµενα δικαιώµατα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν 
µέρος ή το σύνολο της δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των δηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών 
δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ 
τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των 
νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους 
προσώπων, για την οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) 
(ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011).  
Τα επιβαλλόµενα σχετικά δικαιώµατα για τη διάθεση του χώρου, συνάπτονται ευθέως µε το δικαίωµα 
κατασκευής µνηµείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεµένου, ενόψει 
των ισχυόντων ταφικών συνηθειών και εθίµων, µε το δικαίωµα ενταφιασµού, χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως 
άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους ταφής» ή 
«δικαιώµατος ταφής» συνυπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του 
κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των χώρων του 
κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του 
ήδη συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου επί του τάφου από τον 
συγγενή (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης νοµοθεσίας «περί 
βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών προσόδων» (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). 
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 «∆ηµοτικές Πρόσοδοι και άλλα 
θέµατα» / Ιούλιος 2014, σχετικά µε τις πρακτικές επιβολής διαφόρων επιβαρύνσεων στα κοιµητήρια, από το 
∆ήµο επιβάλλονται καταρχήν τέλη ενταφιασµού τα οποία καλύπτουν (επιµεριστικά) το λειτουργικό κόστος του 
κοιµητηρίου για την αρχική τριετία διατήρησης του µνηµείου, για παράταση του χρόνου αυτού ορίζεται τέλος για 
κάθε έτος παράτασης και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να επιβάλλονται τέλη που σχετίζονται µε την µορφή 
του µνηµείου ή των σκευών που θα φέρει. Το αυτό ισχύει και για του οικογενειακούς τάφους. Ο ∆ήµος όταν δεν 
παρέχει τις υπηρεσίες ταφής (εκσκαφή, επιχωµάτωση, κλπ) δεν µπορεί να απαιτεί οποιαδήποτε επιβάρυνση ει 
βάρος των εργολαβικών γραφείων τελετών ή συγγενικών προσώπων. Για να γίνει όµως µία ταφή πρέπει οι 
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συγγενείς-ιδιώτες να έχουν καταβάλει στο ∆ήµο το τέλος ενταφιασµού όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η επιβολή ετήσιων τελών καθαριότητας κλπ, καθώς εκ του νόµου 
οι λειτουργικές αυτές δαπάνες ενσωµατώνονται στα τέλη ενταφιασµού που καταβάλλονται για µία τριετία 
(καταρχήν). 
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, νοµίµως µπορούν να 
επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: 

α/α ΕΣΟ∆Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 

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

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 

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

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου) όπου λειτουργεί και ναός νοµίµως µπορούν να 
επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 

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

8 Εξόδιος Ακολουθία 

9 Τελετή Μνηµόσυνου 

 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής κανονιστικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προηγείται 
σχετική εισηγητική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται η λήψη απόφασης από τις 
δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες. Τυχόν παλαιότεροι κανονισµοί κοιµητηρίων κατά τόπον που προβλέπουν 
διαφορετικά είδη τελών δεν υπερισχύουν της νοµοθεσίας. 
Συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δεδοµένα για τον καθορισµό των τελών, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2014 

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 160 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 37 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 11 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 61 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 
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Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 18 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 34 

ΣΥΝΟΛΟ 461 

 
 
 
 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2015  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 180 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 60 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 14 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 75 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 7 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 133 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 21 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 52 

ΣΥΝΟΛΟ 542 

 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2016  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 150 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 41 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 16 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς 66 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 8 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 107 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 14 
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Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 43 

ΣΥΝΟΛΟ 445 

 

   

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2017 (έως 13.11.2017)  

∆ΗΜΟΣ ∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Αργοστολίου 157 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 42 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Ερίσου 23 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Λειβαθούς * 52 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Οµαλών 10 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Παλικής 125 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Πυλαρέων 20 

Κεφαλλονιάς ∆.Ε. Σάµης 45 

ΣΥΝΟΛΟ 474 

 
*Από 19.10.2017 και σύµφωνα µε την αριθµ.απόφ. ΤΑ∆Κ 775/2017 απόφαση ΥΠΕΣ το Ληξιαρχείο Λειβαθούς 
δεν υφίσταται λόγω συγχώνευσής του µε το Ληξιαρχείο Αργοστολίου. 
Ο αριθµός των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου σχεδόν ταυτίζεται και µε τον αριθµό ταφών. Σπανίως τυγχάνει η 
ταφή να γίνεται εκτός Κεφαλλονιάς. 
Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται και την έκτασή 
τους. Υψηλότερος αριθµό ταφών παρατηρείται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και αµέσως µετά στο 
Κοιµητηρίου Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων δεν ακολουθεί µία 
αναλογική κλίµακα (νόµος της αύξουσας οριακής απόδοσης), αλλά προοδευτική. Οι υψηλότερες δαπάνες 
σηµειώνονται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου, δεν µπορεί όµως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού 
των ταφών σε σχέση µε το κόστος και τις ταφές σε ένα µικρό περιφερειακό κοιµητήριο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΠΑΝΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  35.000 

∆.Ε. Αργοστολίου 4.000 

∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 3.000 

∆.Ε. Ερίσου 1.000 

∆.Ε. Λειβαθούς 4.000 
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∆.Ε. Οµαλών 500 

∆.Ε. Παλικής 15.000 

∆.Ε. Πυλαρέων 1.500 

∆.Ε. Σάµης 2.500 

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

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

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 

∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

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

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

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

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

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

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

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

Ποσό σε € 

8 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: 
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Για τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν για τον οποίο έγινε 
η παραχώρηση, στο σύζυγο ή στη σύζυγο του, στους κατ’ ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες του, νοµίµους, 
θετούς, που νοµιµοποιούνται και αναγνωρίζονται από τους συζύγους και από τους κατιόντες τους, στον πατέρα ή 
µητέρα του συζύγου ή της συζύγου του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, όπως και στους 
αδελφούς του που δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο ίδιος και εάν δεν υπάρχει 
αυτός ο σύζυγος ή σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 
Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση 
δικαιώµατος ταφής στον οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά του αρχικού δικαιούχου και του 
συζύγου ή της συζύγου του και µε άλλον βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας εφόσον υπάρχει η 
παραπάνω αναφερόµενη έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου ή εάν δεν υπάρχει αυτός, της συζύγου και των 
κατιόντων του µε την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος όχι µικρότερου από το µισό αυτού που απαιτείται για την 
παραχώρηση δικαιώµατος συστάσεως οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Μετά τον θάνατο και τον ενταφιασµό σε οικογενειακό τάφο και του τελευταίου νόµιµου δικαιούχου, εφόσον, 
δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον άλλοι δικαιούχοι, ο τάφος αυτός περιέρχεται στον ∆ήµο προς περαιτέρω ελεύθερη 
διάθεσή του µετά την πάροδο ευλόγου από την τελευταία ταφή χρόνου, ο οποίος, πάντως, δεν δύναται να είναι 
µικρότερος της πενταετίας (ΣτΕ 3071/2014). 
Mε τη σύσταση οικογενειακού τάφου παραχωρείται στον δικαιούχο και τα περιοριστικώς αναφερόµενα µέλη της 
οικογενείας του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του α.ν. 582/1968, το αποκλειστικό 
δικαίωµα χρήσης ορισµένου τάφου. Η σύσταση του οικογενειακού τάφου χωρεί µε ρητή πράξη της αρµόδιας 
δηµοτικής αρχής, µε την οποία παραχωρείται η χρήση του τάφου στον δικαιούχο. Ως άδεια χρήσης πράγµατος 
ανήκοντος στη δηµόσια περιουσία του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης, η πράξη παραχώρησης 
οικογενειακού τάφου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, µε την οποία ιδρύεται έννοµη σχέση δηµοσίου και όχι 
ιδιωτικού δικαίου, µε περαιτέρω συνέπεια ότι ο χώρος, επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσης (ταφής), δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. ∆εν έχουν, συνεπώς, εφαρµογή οι σχετικοί µε την κτήση, 
µεταβίβαση και απώλεια των ιδιωτικών δικαιωµάτων κανόνες (παραγραφή, χρησικτησία, κληρονοµική διαδοχή 
κλπ.), υπόκειται δε το δικαίωµα χρήσης οικογενειακού τάφου στη µονοµερή και εξουσιαστική επέµβαση του 
∆ήµου ή της Κοινότητας, ως φορέα δηµόσιας διοίκησης (ΣτΕ 3071/2014). 
Η προφορική υπόδειξη από τον Πρόεδρο της κοινότητας της συγκεκριµένης θέσεως εντός του νεκροταφείου προς 
ανέγερση του οικογενειακού τάφου δεν µπορούσε να αναπληρώσει σε καµία περίπτωση την απαιτούµενη 
έγγραφη πράξη του κοινοτικού συµβουλίου για την παραχώρηση του τάφου (ΣτΕ 2751/2003Τµ. ΣΤ).  
Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου 
αποφασίζεται µε απόλυτη πλειοψηφία ο καθορισµός των τελών.  
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ισχύει µέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς της, αναρτάται στο 
∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως κανονιστική απόφαση, 
τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών καταστηµάτων του 
∆ήµου και αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών 
ανάρτησης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. ∆ιονύσιος Μινέτος δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επίσης καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή – Κανσταντάκης Άγγελος και Ηλίας Κουρκουµέλης. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

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

− άρθρο 202 Ν.3463/2006 
και την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου:  
 
               
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το εκτιµώµενο λειτουργικό κόστος ανά περιοχή και για τις ειδικές περιπτώσεις των δύο 
µεγαλύτερων κοιµητηρίων του νησιού (∆ραπάνου και Ληξουρίου), σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ταφών κατά 
την ίδια κατηγοριοποίηση, εισηγούµαστε το ακόλουθο ύψος τελών οικ.έτους 2018 σύµφωνα µε τον παρακάτω 
Πίνακα 1.  

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

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΗΝ 
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∆ΡΑΠΑΝΟΥ 

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

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 85,00 30,00 

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

1.800,00 150,00 

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ 
(µετά την τριετία ανά έτος) 

80,00 12,00 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για 
πρώτη φορά) 

85,00 50,00 

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

12,00 /ΕΤΟΣ = 60,00 /5ετία - 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει 
οστεοφυλάκιο) 

12,00/έτος - 

 

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

Ποσό σε € 

8 Εξόδιος Ακολουθία  70,00 

9 Τελετή Μνηµόσυνου 70,00 

 
Για οποιαδήποτε πράξη από τις ανωτέρω, απαιτείται προηγουµένως η εξόφληση του αντίστοιχου 
προβλεπόµενου τέλους. 

                                                                                

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311  / 2017                                                            Α∆Α: 6ΛΑΞΩΕ5-Σ9Ο 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2018 και 
                εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
 Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
, εισηγούµενη   το 10 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
οικ. έτους 2018 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:   
Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής 
επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του δήµου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονοµική επιτροπή έως την 5η 
Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε 
αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο 
συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι 
υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του 
προϋπολογισµού. 
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Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές 
κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 
Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου το 
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να 
παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται 
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών 
προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις 
οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Στη γνώµη 
περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε 
επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση 
και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη του 
Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. 
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον 
προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Σηµειώνεται  ότι εφόσον   το προσχέδιο του προϋπολογισµού  δεν υποβλήθηκε  από την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης  και την Εκτελεστική Επιτροπή εµπρόθεσµα έως τις 5 Σεπτεµβρίου ( δεν είχαν ολοκληρωθεί όλες 
οι απαιτούµενες  διαδικασίες και η συλλογή στοιχείων που απαιτούνταν) σύµφωνα  µε το άρθρο 77 παρ. 5 του ν. 
4172/2013  πρέπει να προβούµε στη κατάρτιση  του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το 
έτος 2017 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση.  
Αµέσως µετά έθεσε υπόψη της Επιτροπής το συνηµµένο σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 
2018 που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης το  οποίο  σε ανακεφαλαίωση έχει  ως 
εξής: 
 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

        

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 

        

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 

  ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. 

ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ       

01 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 791.000,00 339.270,33 512.830,84 743.000,00 743.000,00 743.000,00 

02 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 12.762,09 21.877,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

03 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.758.000,00 1.990.075,65 3.865.665,50 4.101.000,00 4.101.000,00 4.101.000,00 
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04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.931.700,00 1.169.641,39 2.832.029,45 2.445.600,00 2.445.600,00 2.445.600,00 

05 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 371.000,00 171.791,61 324.499,90 414.000,00 414.000,00 414.000,00 

06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 7.672.644,52 4.262.923,97 7.606.194,01 7.666.644,52 7.666.644,52 7.666.644,52 

07 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 58.000,00 31.510,00 49.638,57 48.000,00 48.000,00 48.000,00 

 Σύνολα 0 15.617.344,52 7.977.975,04 15.212.736,14 15.448.244,52 15.448.244,52 15.448.244,52 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ       

12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 1.286.643,81 1.056.090,05 1.193.081,50 515.762,35 515.762,35 515.762,35 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.260.024,54 1.523.370,99 5.143.619,95 9.527.956,16 9.527.956,16 9.527.956,16 

14 

ΔΩΡΕΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

15 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ- 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 371.600,00 206.320,18 183.376,72 367.000,00 367.000,00 367.000,00 

16 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 727.000,00 15.633,97 169.395,91 628.000,00 628.000,00 628.000,00 

 Σύνολα 1 12.646.268,35 2.801.415,19 6.689.474,08 11.039.718,51 11.039.718,51 11.039.718,51 

2 

ΕΣΟΔΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 
ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ       

21 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 1.660.732,64 1.586.798,36 1.716.854,73 1.661.500,00 1.661.500,00 1.661.500,00 

22 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. 

ΕΚΤΑΚΤΑ 355.000,00 4.108.847,02 1.153.761,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 

 Σύνολα 2 2.015.732,64 5.695.645,38 2.870.615,73 2.266.500,00 2.266.500,00 2.266.500,00 

3 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ Π.Ο.Ε.       

32 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 5.729.449,28 5.730.389,75 524.885,70 9.461.935,95 9.461.935,95 9.461.935,95 
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ 

 Σύνολα 3 5.729.449,28 5.730.389,75 524.885,70 9.461.935,95 9.461.935,95 9.461.935,95 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ       

41 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.459.000,00 1.531.532,09 2.590.317,07 3.254.500,00 3.254.500,00 3.254.500,00 

42 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 236.357,85 109.289,11 16.878,93 129.834,85 129.834,85 129.834,85 

 Σύνολα 4 3.695.357,85 1.640.821,20 2.607.196,00 3.384.334,85 3.384.334,85 3.384.334,85 

5 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ       

51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 4.037.690,81 4.037.690,81 4.037.690,81 4.289.625,01 4.289.625,01 4.289.625,01 

 Σύνολα 5 4.037.690,81 4.037.690,81 4.037.690,81 4.289.625,01 4.289.625,01 4.289.625,01 

 Σύνολα 43.741.843,45 27.883.937,37 31.942.598,46 45.890.358,84 45.890.358,84 45.890.358,84 
 
 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

        

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

        

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 

  ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 

31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

6 Έξοδα χρήσης       

60 

Αμοιβές και 

έξοδα 

προσωπικού 6.095.313,94 3.131.289,47 5.317.256,40 5.486.971,00 5.486.971,00 5.486.971,00 

61 
Αμοιβές αιρετών 

και τρίτων 1.240.340,34 383.780,08 643.188,40 1.362.309,34 1.362.309,34 1.362.309,34 

62 Παροχές τρίτων 2.222.230,44 1.168.117,60 2.131.245,33 2.487.203,33 2.487.203,33 2.487.203,33 

63 Φόροι - Τέλη 125.100,00 36.225,95 108.440,60 126.100,00 126.100,00 126.100,00 

64 
Λοιπά γενικά 

έξοδα 280.647,46 65.528,24 108.626,90 274.820,51 274.820,51 274.820,51 
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65 

Πληρωμές για 

την εξυπηρέτηση 

δημοσίας πίστης 1.847.500,00 1.126.804,54 1.247.929,22 944.000,00 944.000,00 944.000,00 

66 

Δαπάνες 

προμήθειας 

αναλωσίμων 1.335.540,61 199.299,99 688.938,75 1.324.464,92 1.324.464,92 1.324.464,92 

67 

Πληρωμές για 

μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε 

τρίτους 

Παραχωρήσεις - 

Παροχές - 

Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - 

ΔωρεέςΠληρωμές 

για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε 

τρίτους 

Παραχωρήσεις - 

Παροχές - 

Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - 

Δωρεές 7.057.252,13 2.917.059,20 6.565.890,61 7.404.903,47 7.404.903,47 7.404.903,47 

68 Λοιπά έξοδα 175.000,00 93.666,49 109.715,28 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

 Σύνολα 6 20.378.924,92 9.121.771,56 16.921.231,49 19.585.772,57 19.585.772,57 19.585.772,57 

7 Επενδύσεις       

71 

Αγορές κτιρίων 

τεχνικών έργων 

και προμήθειες 

παγίων 434.345,67 106.377,54 230.403,84 383.987,28 383.987,28 383.987,28 

73 Έργα 9.671.637,16 1.310.636,10 4.367.703,11 8.411.405,12 8.411.405,12 8.411.405,12 

74 

Μελέτες, 

έρευνες, 

πειραματικές 

εργασίες και 

ειδικές δαπάνες 468.913,20 57.366,16 76.590,65 2.051.076,42 2.051.076,42 2.051.076,42 

75 

Τίτλοι πάγιας 

επένδυσης 

(συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 12.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Σύνολα 7 10.587.396,03 1.476.879,80 4.674.697,60 10.846.468,82 10.846.468,82 10.846.468,82 

8 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. 
και Λοιπές 
αποδόσεις και 
προβλέψεις       

81 

Πληρωμές 

υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 3.808.884,41 2.976.908,15 3.405.439,92 2.855.734,68 2.855.734,68 2.855.734,68 

82 
Λοιπές 

αποδόσεις 3.787.019,65 1.648.957,85 2.651.604,44 3.384.500,00 3.384.500,00 3.384.500,00 
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85 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης 

εισπρακτέων 

υπολοίπων 

βεβαιωμένων 

κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του 

οικονομικού 

έτους 5.165.377,56 0,00 0,00 8.937.050,25 8.937.050,25 8.937.050,25 

 Σύνολα 8 12.761.281,62 4.625.866,00 6.057.044,36 15.177.284,93 15.177.284,93 15.177.284,93 

9 Αποθεματικό       

91 

Ποσό διαθέσιμο 

για αναπλήρωση 

των ανεπαρκών 

πιστώσεων για 

την δημιουργία 

νέων μη 

προβλεπόμενων 

στον 

προϋπολογισμό 14.240,88 0,00 0,00 280.832,52 280.832,52 280.832,52 

 Σύνολα 9 14.240,88 0,00 0,00 280.832,52 280.832,52 280.832,52 

 Σύνολα 43.741.843,45 15.224.517,36 27.652.973,45 45.890.358,84 45.890.358,84 45.890.358,84 
 
 

        

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 

        

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 

        

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

        

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 

  ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 

31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 

00 Γενικές Υπηρεσίες 17.724.105,44 6.451.799,82 11.003.588,95 20.528.722,78 20.528.722,78 20.528.722,78 

10 

Οικονομικές και 

Διοικητικές 

υπηρεσίες 2.761.266,20 1.318.192,98 2.318.972,37 2.739.192,24 2.739.192,24 2.739.192,24 

15 

Υπηρεσίες 

Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και 

κοινωνικής 

πολιτικής 3.245.593,05 1.764.619,08 2.702.015,48 3.143.180,00 3.143.180,00 3.143.180,00 

20 

Υπηρεσία 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 2.800.426,11 1.219.311,40 2.423.940,56 3.120.301,11 3.120.301,11 3.120.301,11 

25 

Υπηρεσίες 

Υδρευσης - 

άρδευσης - 

αποχέτευσης 509.661,64 52.375,50 82.772,36 484.062,07 484.062,07 484.062,07 
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30 
Υπηρεσία 

Τεχνικών έργων 3.930.907,60 1.545.135,46 2.501.513,10 3.950.164,42 3.950.164,42 3.950.164,42 

35 
Υπηρεσίες 

πρασίνου 845.924,84 345.526,63 621.196,67 742.782,41 742.782,41 742.782,41 

40 
Υπηρεσία 

Πολεοδομίας 242.487,08 134.859,08 226.602,19 219.410,00 219.410,00 219.410,00 

45 
Υπηρεσία 

νεκροταφείων 89.581,31 20.677,05 31.675,43 79.825,00 79.825,00 79.825,00 

60 

Υπηρεσίες 

Κοινωνικής 

Πολιτικής (Έργα 

και δράσεις χρημ. 

από ΠΔΕ) 655.462,25 20.624,60 48.306,91 997.084,53 997.084,53 997.084,53 

61 

Υπηρεσίες 

Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Έργα 

και δράσεις χρημ. 

από ΠΔΕ) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

63 

Υπηρεσίες 

Ύδρευσης, 

Άρδευσης, 

Αποχέτευσης 

(Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 1.396.305,33 145.526,10 145.526,10 785.548,36 785.548,36 785.548,36 

64 

Υπηρεσία 

Τεχνικών έργων, 

Πρασίνου και 

Πολεοδομίας 

(Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 6.528.266,79 1.026.589,91 3.951.881,74 5.101.145,39 5.101.145,39 5.101.145,39 

69 

Λοιπές Υπηρεσίες 

(Έργα και δράσεις 

χρημ. από ΠΔΕ) 447.380,93 88.425,90 88.425,90 1.367.232,20 1.367.232,20 1.367.232,20 

70 Λοπές υπηρεσίες 2.500.234,00 1.090.853,85 1.506.555,69 2.300.875,81 2.300.875,81 2.300.875,81 

 
<ΧΩΡΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 14.240,88 0,00 0,00 280.832,52 280.832,52 280.832,52 

 Σύνολα 43.741.843,45 15.224.517,36 27.652.973,45 45.890.358,84 45.890.358,84 45.890.358,84 
 
 
 
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο   του τµήµατος   Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου    κ.  Σοφία 
Κουστουµπάρδη η  οποία απάντησε στις ερωτήσεις των Μελών της Επιτροπής . 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  αφού άκουσε την Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου  
και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   : 
Ο κ. Μινέτος ∆ιονύσιος δηλώνει ότι καταψηφίζουν  το Σχέδιο του Προϋπολογισµού 2018 και τους λόγους θα τους  
θέσουν αναλυτικά κατά την συζήτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 

«Η σφοδρή επίθεση που δέχεται ο λαός µας διαδοχικά από κεφάλαιο-ΕΕ-κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) και ∆ήµο Κεφαλονιάς (Ν∆) δίνεται 
επιµεληµένα µε ένα ευρύτατο δίκτυο αποπροσανατολισµού και καθυπόταξης του.  
Στόχος να παραιτηθεί από τις ανάγκες του, να προσαρµόσει τη ζωή και το µέλλον των παιδιών του στο άρµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και 
της επανάκαµψης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, ντόπιων και ξένων. 
Να αποδεχτεί ως µονόδροµο τη φτώχεια και την ανέχεια, τη φοροληστεία, την παραίτηση από δικαιώµατα και ότι κατακτήσεις έχουν αποµείνει. 
Στην περίοδο που µπαίνουµε οι αντιδραστικές αλλαγές στο χώρο της τοπικής διοίκησης και θα βαθαίνουν και θα εναρµονίζονται όλο και πιο 
στενά και διακριτικά µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Οι αστικές δυνάµεις στο σύνολο τους θέτουν πιο 
επιτακτικά την επιδίωξη η τοπική διοίκηση να καταστεί-όπως αποτυπώνεται στις επεξεργασίες της ΚΕ∆Ε- ένας από τους ¨πυλώνες¨ του νέου 
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κύκλου της καπιταλιστικής ανάκαµψης. Οι άξονες της αποκέντρωσης και της επιχειρηµατικότητας προτάσσονται ως κύριοι άξονες δράσης και 
λειτουργίας των ∆ήµων από το σύνολο των παρατάξεων των αστικών πολιτικών κοµµάτων που παρουσιάζονται µε την ταυτότητα του 
¨αυτοδιοικητικού¨ και του ¨ανεξάρτητου¨. 
Στήριξαν και στηρίζουν τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και την ευθυγράµµιση στην δηµοσιονοµική ασφυξία που επιβάλει το 
Οικονοµικό Παρατηρητήριο στο όνοµα ¨του νοικοκυρέµατος¨, την συρρίκνωση υπηρεσιών, το τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων και εργατικών 
δικαιωµάτων προβάλλοντας τα ¨ως ορθολογισµό και µείωση του κόστους¨. Όσο η φοροληστεία των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών µεγαλώνει, 
τόσο περισσότεροι πόροι θα αφαιρούνται από την χρηµατοδότηση των ∆ήµων. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η λεγόµενη αποκέντρωση 
δεν είναι παρά ο δρόµος να προχωρεί γρήγορα και ανεµπόδιστα η αντιλαϊκή πολιτική.  
Να γιατί κυβερνητική βουλευτής, ΠΙΝ και ∆ήµος Κεφαλονιάς είναι συνδαιτυµόνες σε στρογγυλά τραπέζια κυβερνητικά, εφοπλιστικά και µεγάλων 
επιχειρηµατικών οµίλων. 
Την παραπάνω πραγµατικότητα την επιβεβαιώνει ο ενοποιηµένος προϋπολογισµός της τοπικής διοίκησης µε βάση ΜΠ∆Σ και ο κρατικός 
προϋπολογισµός. Μονιµοποιείται η στρατηγική της φτώχειας όσο αφορά την χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό και αυξάνονται 
ραγδαία τα Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α. Για το 2018 τα ίδια έσοδα µαζί µε τα ΠΟΕ για τους ∆ήµους θα ανέρθουν σε 3.115δις ευρώ την ώρα που οι ΚΑΠ 
(αφαιρώντας τα739 εκ που αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα) περιορίζονται σε µόλις 1702 δις.  
 
 
Το µερίδιο των ∆ήµων στα κονδύλια του Π∆Ε και ΕΣΠΑ είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση µε τα κονδύλια που διοχετεύονται στους µεγάλους 
επιχειρηµατικούς οµίλους. Οι λαϊκές ανάγκες δεν είναι επιλέξιµες για την ΕΕ-κυβέρνηση.  
Απουσιάζουν προκλητικά σχεδιασµένες εκτεταµένες παρεµβάσεις σε ζητήµατα αντισεισµικής θωράκισης, αντιπληµµυρικής-αντιπυρικής 
προστασίας. 
Έτσι και ο ∆ήµος Κεφαλονιάς ζήλεψε την δόξα της κυβέρνησης διαφηµίζοντας τα µατωµένα πλεονάσµατα του προϋπολογισµού του. Η ∆ηµοτική 
αρχή της Ν∆ ταυτίζεται πλήρως µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους της κυβέρνησης. ∆εν είναι τυχαίο ότι απουσιάζει οποιαδήποτε κριτική για το 
γεγονός ότι ο ∆ήµος Κεφαλονιάς όπως και όλοι οι άλλοι ∆ήµοι καλούνται να υλοποιήσουν έναν κρατικό προϋπολογισµό που προβλέπει 900εκατ. 
επιπλέον φόρους. 
Τα παραπάνω τα αναδεικνύει και το σχέδιο προϋπολογισµού που εισηγείται η ∆ηµοτική Αρχή και συγκεκριµένα: 
Προβλέπει: 
1.Μειωµένες δαπάνες για αµοιβές και έξοδα προσωπικού κατά -10%. 
2.Μειωµένες δαπάνες για έργα -13%. 
3.Προβλέπεται να κλείσει ο προϋπολογισµός του 2017 σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα στο -37%. 
4.Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη προβλέπονται αυξηµένα κατά 9,12%. 
5.Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών προβλέπονται µειωµένες κατά -60%. 
Απαιτούµαι: 

1. Την δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνική πολιτική, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για την 
λειτουργία των ∆ηµοτικών υπηρεσιών. 

2. Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους. Μονιµοποίηση όλων των 
συµβασιούχων και των εργαζοµένων στα προγράµµατα. 

3. Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία στα είδη λαϊκής ανάγκης. 
4. Απαιτούµε άµεσα έργα αντιπληµµυρικής-αντιπυρικής και αντισεισµικής προστασίας.  
5. Αντιστεκόµαστε στην µεταφορά αρµοδιοτήτων από το κράτος που είναι ευθύνη δικιά του και την µεταφορά του κόστους 

στις πλάτες του λαού χτυπώντας το ενιαίο του χαρακτήρα τους. 
 
Με αυτό το πλαίσιο ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουµε την εισήγηση και καλούµε την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα να τον 
αντιπαλέψουν διεκδικώντας και φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανάγκες τους. 

 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Ηλίας Κουρκουµέλης και Άγγελος Κωνσταντάκης. 
και αφού έλαβε υπόψη της   

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013   

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗ∆ 5694/3.2.2011 

- την υπ’ αριθ. 74449/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση 

πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. 
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- την Κ.Υ.Α  25595/28-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658/28-07-2017)  µε την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του 

προϋπολογισµού 2018. 

το συνηµµένο σχέδιο  του Προϋπολογισµού  οικ. έτους 2018   το οποίο και αποτελεί και αναπόσπαστο  µέρος της 

παρούσας απόφασης. 

                      
                                            ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : 
 
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2018 όπως εµφανίζονται 

στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, 

µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :  

 

 

                          ΕΣΟ∆Α :                                  41.600.733,83 € 

                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:          4.289.625,01€ 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :                 45.890.358,84 € 

                        ΕΞΟ∆Α:                                     45.609.526,32 € 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                            280.832,52  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:                  45.890.358,84€ 

 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   312/ 2017                                                            Α∆Α: ΩΨΗΘΩΕ5-ΦΓΥ                                               
ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης  « 
Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενη 

το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την ανάθεση της µελέτης  « Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»θέτει υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ. 36403/16-11-2017 διαβιβαστικό  

του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού κ. Ευάγγελου Κουφού ο οποίος διαβιβάζει 
συνηµµένο προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το ταυτάριθµο Πρακτικό για το 
εν λόγω θέµα που αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1527 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 1528 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1529 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 1530 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 1531 

 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση ως έχει   του παραπάνω 1ου Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού 

(ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών) για την Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου Ληξουρίου» 
Προϋπολογισµού  186.779,88 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) .  

Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή –Κωνσταντάκης Άγγελος -Μινέτος ∆ιονύσιος -

Γκισγκίνης Νικόλαος και  Κουρκουµέλης Ηλίας.            

  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την  67/2017  απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περί έγκρισης φακέλου  δηµόσιας σύµβασης 
της µελέτης) . 
3) Την 218/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ )περί κατάρτισης των  
όρων δηµοπράτησης) 
4)Το µε αρίθµ. πρωτ.36403 /16-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
Την εισήγηση της Προέδρου:  
 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθµ. πρωτ.  36403/16-11-2017 Πρακτικό (ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών) για την 
Ανάθεση της Μελέτης«Επισκευή ∆ηµοτικού Θεάτρου» Εκτιµώµενης αξίας  186.779,88 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%)   

2. Σύµφωνα µε το παραπάνω Πρακτικό η  βαθμολογία των διαγωνιζομένων παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Διαγωνιζόμενος 

α/α 
Κριτήριο Κν 

(άρθρο 21.1 της 

Διακήρυξης) 

Συντελε-
στής 

βαρύ-
τητας 

σν 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - 

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ. «ΑΛΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε» 

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - 

ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. – 

ΜΕΡΜΗΓΚΑ Σ. &  

ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. «MRA 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» - 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 

1 Βαθμός 

κατανόησης 

του 

αντικειμένου 

και των στόχων 

της προς 

εκπόνηση 

μελέτης  

0,30 70 70 

2 Πληρότητα και 

αξιοπιστία της 

μεθοδολογίας 

εκπόνησης της 

0,40 70 80 



 1532 

μελέτης 

3 Οργάνωση του 

οικονομικού 

φορέα 

0,30 70 75 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
= 
σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 

0,30*70 + 0,40*70 + 

0,30*70 =  

70,00 

0,30*70 + 0,40*80 + 

0,30*75 =  

75,50 

 

 

3. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες . 
4.Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της διακήρυξης 
όπως καταρτίσθηκε  µε την 218/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 60Χ1ΩΕ5-ΞΣΘ). 

    
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                   Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                          
                                                                                                                                  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                
                                                                                                                              Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                      
                                                                                                                                      Μινέτος ∆ιονύσιος                                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Κουρκουµέλης Ηλίας  
 
        Σοφία Γαρµπή   
        Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


