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ΘΕΜΑ : Έγκριση της αρ. 356/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό
συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 307/ 2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κεφαλλονιάς για έλεγχο νοµιµότητας καθώς και για τυχόν δικές σας ενέργειες.
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• ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
• ∆/νση Καθαριότητας και Κοινοχρήστων χώρων
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 45ης Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς της 7ης ∆εκεµβρίου 2014
Αριθµός Απόφασης 307/ 2014
Περίληψη
Έγκριση της αρ. 356/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό
συντελεστών των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
έτους 2015.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 7 ∆εκεµβρίου του έτους 2014
ηµέρα Κυριακή &
ώρα 17.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)
ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ: 55550/1-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που έχει εκλεγεί µε τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010 ,η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο σαράντα ένα (41) µελών, ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα εννέα ( 39)
και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (39 )
ΑΠΟΝΤΕΣ: (2)
1.
ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2.
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.

ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

4.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5.
6.
7.

ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ

8.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9.

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
12. ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
14. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

17. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
18. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ
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20. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
21. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
22. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
24. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
25. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
27. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΟΛΓΑ
29. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
31. ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
32. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
33. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
34. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
36. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
38. ∆ΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
39. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
41. ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
ΑΠΩΝ
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση
Απών στη 307/14 απόφαση

Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος
Παρίσης αν και νόµιµα κλήθηκε.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίνει το λόγο στην Α/∆ήµαρχο
κ. Γαρµπή Σοφία η οποία θέτει υπόψη του Συµβουλίου την αρ. 356/2014 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
Από το πρακτικό της 39 ης (τακτικής)
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Κεφαλλονιάς την 29 η Αυγούστου 2014 .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 356 / 2014
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για τον καθορισµό
συντελεστών των
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015.
Στο Αργοστόλι σήµερα 29 η Αυγούστου του έτους 2014 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10 .00 το πρωί
, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 39863/26-08-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 δεδοµένου
ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
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1. Αποστολάτος Γεράσιµος
Σαµούρης Σπυρίδων .
2. Ζαπάντης Ανδρέας
Παπαδάτος Νικόλαος
3. Παρίσης Αλέξανδρος (∆ήµαρχος)
Γαλάτης Άγγελος
4. Γκισγκίνης Νικόλαος
5. Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρ. Μέλος –αποχώρησε µετά την 358 / 2014 απόφαση`)
Ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ,κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο
Παυλάτο, ο οποίος
εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό συντελεστών των ανταποδοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
τα παρακάτω:
Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς καθορισµό των
συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015 (ανταποδοτικά τέλη)
Για τους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ έτους 2015 έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ 29530 (ΦΕΚ
Β’ 2059/29-07-2014) η οποία προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία έως την τελική τους
έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ µε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 τροποποιούνται
και οι προθεσµίες που ίσχυαν τα προηγούµενα χρόνια.
Πλέον το σχέδιο του προϋπολογισµού µετά την απόφαση-εισήγηση της Οικονοµικής
Επιτροπής αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου
Εσωτερικών για παρατηρήσεις και κατόπιν επιστρέφει στο ∆ήµο για ενδεχόµενη
αναπροσαρµογή και προώθησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Για την άρτια και ορθή κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το
ισχύον πλαίσιο, απαιτείται ο προσδιορισµός των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού,
για τον οποίο κάθε χρόνο αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Όπως και στον προϋπολογισµό
του 2014 έτσι και στον προϋπολογισµό του 2015, το σχέδιο του πρέπει µέχρι 5 Σεπτεµβρίου
να κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώς πριν την εισήγηση – απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής πρέπει να έχουν προσδιορισθεί τα ανταποδοτικά τέλη έως του
σταδίου της σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής για τα τέλη καθ’
αυτά.
Προκειµένου να προσδιορισθούν τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, στην ΚΥΑ 29530
(ΦΕΚ Β’ 2059/29-07-2014), στο άρθρο 3 και στην Ενότητα Β3.Έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών», προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισµού) για τον Π/Υ 2015 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 2014. Σε περίπτωση που τα
εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2014 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2015,
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 2013
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του
σχεδίου του Π/Υ 2015
- την εκτέλεση του Π/Υ 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2015
καταρτίζεται Ιούλιο 2014, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2013 και 2014)
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014, η οποία υπολογίζεται
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2013.
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Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών
λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην
δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
στοιχεία.
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της
ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03
«έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο
όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι., σύµφωνα µε τα
ανωτέρω οριζόµενα.»
Για το Οικονοµικό έτος 2012 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προσάρµοσε,
µε την 43/2012 κανονιστική του Απόφαση, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
εναρµονίζοντας την πληθώρα των συντελεστών που παρέλαβε από τους πρώην ΟΤΑ σε
συντελεστές πέντε (5) Ζωνών, ανάλογα µε την ένταση απορρόφησης των ανταποδοτικών
υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆ήµο σε όλη την επικράτειά του.
Για τα έτη 2013 και 2014 µε τις 364/2012 και 334/2013 αντίστοιχα κανονιστικές αποφάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού,
παρέµειναν αµετάβλητοι στα επίπεδα που είχαν ορισθεί το 2012.
Αναλυτικά για το 2014 οι ισχύοντες συντελεστές τελών ήταν οι ακόλουθοι:
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΖΩΝΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
- Τοπικές
Κοινότητες:
Άσσος,
Ενδιάµεσης
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
απορρόφησης όγκου Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα,
ανταποδοτικών
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα,
υπηρεσιών
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι
ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
απορρόφησης όγκου Σάµη,
Πόρος
και
Τοπικές
ανταποδοτικών
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα,
υπηρεσιών
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος,
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
απορρόφησης όγκου Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
ανταποδοτικών
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
υπηρεσιών
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα,
Χαλιώτατα, Αγία Ειρήνη, Αργίνια,

Σύνολο τετρ. Συντελεστής
µέτρων
τελών
539.026,00

2,31

732.425,00

1,70

513.983,00

1,37

462.688,00

1,09
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Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα,
Χιονάτα,
Αγία
Θέκλη,
∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα,
Ρίφι,
Σκηνέας,
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα,
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα,
Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
56.540,00
Συνθηκών
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας

0,47

Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΖΩΝΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
Σύνολο τετρ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
µέτρων
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής ∆ηµοτική
Κοινότητα
απορρόφησης όγκου Αργοστολίου
245.639,00
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
- Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Ενδιάµεσης
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
απορρόφησης όγκου Καραβάδος,
Κεραµειές,
ανταποδοτικών
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 246.591,00
υπηρεσιών
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
απορρόφησης όγκου Σάµη, Πόρος και Τοπικές
ανταποδοτικών
Κοινότητες:
Αντυπάτα,
υπηρεσιών
∆ιβαράτα,
Μακρυώτικα,
178.958,00
Καραβόµυλος,
Βλαχάτα,
Μουσάτα,
Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
απορρόφησης όγκου Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
ανταποδοτικών
Κοµιτάτα,
Μεσοβούνια,
υπηρεσιών
Νεοχώρι, Πατρικάτα, Πλαγιά,
Τουλιάτα,
Πουλάτα, Πυργί,
Γριζάτα,
Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος, Βαλεριανό, Μαυράτα, 72.453,00
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, 4.065,00

Συντελεστής
τελών
4,28

2,70

2,02

1,70

0,86
6

Συνθηκών

Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
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 άρθρο 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
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 και την εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής προσδιορίζονται δύο διαφορετικοί συντελεστές για δύο διαφορετικές
κατηγορίες χρήσεων ακινήτων (οικιακή και επαγγελµατική) για τον υπολογισµό του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού ανάλογα µε τις παρεχόµενες από το ∆ήµο
ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Πρόσθετα ορίζεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 ότι η
διαφορά µεταξύ του χαµηλότερου συντελεστή υψηλότερου συντελεστή δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του πενταπλάσιου.
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ’ αρχή µόνο
για την χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου
(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/78).
Οι συντελεστές ορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά
βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι απαραίτητο ωστόσο να ισοσκελίζονται
απόλυτα τα έσοδα µε τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση
αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την
επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ∆ι∆ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ
1988 σελ. 197).
Η εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής και συνεπώς η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
πρέπει να είναι και αιτιολογηµένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που
πρέπει να υπάρχει µεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86).
Αυτό σηµαίνει ότι από το κείµενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα
προκύπτουν τα εξής:
 το εµβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά
κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόµενο µε
επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).
 οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ.
12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 1080/80.
Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους, είναι
σύµφωνα µε την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, οι
οποίοι αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (ΚΑ 20).
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού, κατά το
µέρος που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες (π.χ. απόδοση τελών στον τοπικό ΦΟ∆ΣΑ).
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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.
Σύµφωνα µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία της οικονοµικής υπηρεσίας που αφορούν
στη µεταβολή των επιφανειών ηλεκτροδοτούµενων χώρων και τα οποία κοινοποιήθηκαν
στη ∆ΕΗ, δεν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές σε σχέση µε το 2014 στο σύνολο των τ.µ.
ανά Ζώνη.
Στα νέα στοιχεία ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών (τ.µ.) έχουν ήδη συνυπολογιστεί οι
περιπτώσεις έκπτωσης 30% των ευπαθών οµάδων όπως προσδιορίζονται από την
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς επίσης έχουν αφαιρεθεί οι
επιφάνειες που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότησή τους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
∆ΕΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για οικιακή χρήση έτος 2015
ΖΩΝΕΣ

ΖΩΝΗ
Α
Υψηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
Ενδιάµεσης
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Γ
Μέτριας
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
∆
Χαµηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- ∆ηµοτική
Αργοστολίου

Σύνολο
τετρ.
µέτρων

Συντελεστής
τελών

Προϋπολ/θέντα
τέλη σε €

542.697,00

2,31

1.253.630,07

1,70

1.257.743,30

1,37

712.260,26

1,09

449.204,26

Κοινότητα

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
Καραβάδος,
Κεραµειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 739.849,00
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
- ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
Σάµη, Πόρος και Τοπικές
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα,
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος, 519.898,00
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
- Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα, 412.114,00
Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα,
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
-
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Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ
Ε
– Τοπικές Κοινότητες: Θηναία,
56.620,00
Ειδικών Συνθηκών Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ
2015
(Οικιακή χρήση)

0,47

26.611,40
3.699.449,29

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για επαγγελµατική χρήση
ΖΩΝΕΣ

ΖΩΝΗ
Α
Υψηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
Ενδιάµεσης
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- ∆ηµοτική
Αργοστολίου

Σύνολο
τετρ.
µέτρων

Συντελεστής
τελών

Προϋπολ/θέντα
τέλη σε €

246.456,00

4,28

1.054.831,68

246.441,00

2,70

665.390,70

176.823,00

2,02

357.182,46

65.904,00

1,70

112.036,80

3.323,00

0,86

2.857,78

Κοινότητα

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
Καραβάδος,
Κεραµειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα,
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
ΖΩΝΗ
Γ
- ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
Μέτριας
Σάµη, Πόρος και Τοπικές
απορρόφησης
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα,
όγκου
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος,
ανταποδοτικών
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
υπηρεσιών
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
ΖΩΝΗ
∆
- Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
Χαµηλής
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
απορρόφησης
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
όγκου
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
ανταποδοτικών
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα,
υπηρεσιών
Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα,
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ
Ε
– Τοπικές Κοινότητες: Θηναία,
-
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Ειδικών
Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα
Συνθηκών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ
2015 (επαγγελµατική χρήση)

2.192.299,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
5.891.748,71
ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Όπως προβλέπει ΚΥΑ 29530 (ΦΕΚ Β’ 2059/29-07-2014), στην απόφαση – εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό των συντελεστών παρατίθενται τα σχετικά
στοιχεία από:
- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2013
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του
σχεδίου του Π/Υ 2015
- την εκτέλεση του Π/Υ 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2015
καταρτίζεται Ιούλιο 2014, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2013 και 2014)
- την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014, η οποία υπολογίζεται
µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2013.

Από τα δεδοµένα της οικονοµικής υπηρεσίας, παρατίθενται τα δεδοµένα εκτέλεσης του Π/Υ
έτους 2013 συνολικά, τα δεδοµένα για τους µήνες 1-6ος 2013 και τα δεδοµένα για τους µήνες
1-6ος 2014.
Στον παρακάτω Πίνακα τα ποσά που αναφέρονται στους επιµέρους κωδικούς αφορούν σε
τιµολογηµένες υποχρεώσεις. Η πλησιέστερη χρονιά µε πλήρη στοιχεία δωδεκάµηνου,
προκειµένου να υπάρξει ενιαία και αξιόπιστη βάση για την σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του έτους 2015, είναι το 2013. Το 6µηνο του 2013 και το 6µηνο του 2014,
µπορούν κυρίως να υποδείξουν την ταµειακή ροή εσόδων-εξόδων και όχι τη δηµοσιονοµική
εξέλιξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΑΕ

20.6011.00

20.6021.00

20.6041

20.6051.01

20.6051.02

Κατονοµασία
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαµβάνονται
βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και
ειδικά
τακτικά
επιδόµατα)
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαµβάνονται
βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και
ειδικά
τακτικά
επιδόµατα)
Τακτικές
αποδοχές
(περιλαµβάνονται
βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και
ειδικά
τακτικά
επιδόµατα)
Εργοδοτικές
εισφορές
προσωπικού
µε
σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές
εισφορές
προσωπικού
µε
σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

1ος-12ος
/2013
∆ιενεργηµ
ένες
∆απάνες
(πληρωθέν
τα
&
υποχρεώσε
ις)

1ος - 6ος
2013
∆ιενεργηµέν
ες ∆απάνες
(Πληρωθέντ
α
&
Υποχρεώσεις
)

1ος - 6ος
2014
∆ιενεργηµέν
ες ∆απάνες
(Πληρωθέντ
α
&
Υποχρεώσεις
)
ΣΥΝ

ΤΕΛΟΣ
2014

258.489,31

129.258,03

181.252,24

163.800,00

345.052,
24

335.330,00

348.386,98

155.624,64

158.078,55

186.000,00

344.078,
55

366.120,00

280.856,33

22.104,00

164.740,43

5.148,00

169.888,
43

0,00

3.938,04

2.260,32

0,00

0,00

0,00

0,00

29.851,79

15.687,54

27.059,58

21.000,00

48.059,5
8

41.951,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
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20.6051.03

20.6051.06

20.6052.01
20.6054
20.6061

20.6063

20.6211
20.6233
20.6234
20.6252
20.6253

20.6262

Εργοδοτικές
εισφορές
προσωπικού
µε
σύµβαση
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ.
Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές
εισφορές
προσωπικού
µε
σύµβαση
∆ηµοσίου
∆ικαίου
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Εργοδοτικές
εισφορές
υπαλλήλων
µε
σύµβαση
αορίστου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού
Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού )
Λοιπές παροχές σε είδος
(ένδυση
εργατοτεχνικού
προσωπικού , γάλα κλπ)
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος
για φωτισµό οδών, Πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής
διαδικασίας
Μισθώµατα µηχανηµάτων Τεχνικών Εγκαταστάσεων
Μισθώµατα
µεταφορικών
µέσων
Ασφάλιστρα µηχανηµάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα φορτηγών
και
µεταφορικών µέσων
Συντήρηση
και
επισκευή
λοιπών
µονίµων
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων

1.116,99

657,17

382,71

5.212,88

4.470,00

9.682,88

9.270,00

3.143,15

3.780,00

6.923,15

7.787,00

102.229,
61
50.578,0
0

105.938,83

44.314,66

45.229,61

57.000,00

86.009,53

6.766,02

49.000,00

1.578,00

0,00

0,00

1.129,48

1.129,48

8.000,00

14.759,52

0,00

0,00

0,00

15.000,00

1.043.789,
00

394.556,16

299.421,75

748.554,
37

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.981,50

0,00

4.981,50

4.981,50

5.000,00

2.921,17

1.690,86

453,28

5.000,00

19.599,74

19.479,27

21.166,68

906,28
21.166,6
8

25.000,00

14.924,40

1.376,88

9.303,66

14.303,6
6

15.000,00

449.132,62

453,00

5.000,00

101.725,00
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έργων)

20.6263

20.6264

20.6265

20.6322

20.6323
20.6412
20.6414

20.6422
20.6631
20.6634

Συντήρηση
και
επισκευή
µεταφορικών µέσων ( ο παρών
Κωδικός
χαρακτηρίζεται
δεκτικός
ενταλµάτων
προπληρωµής )
Συντήρηση
και
επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων
( ο
παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται
δεκτικός
ενταλµάτων
προπληρωµής )
Συντήρηση
και
επισκευή
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού
σκευών και λοιπού εξοπλισµού
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων
( ο παρών
Κωδικός
χαρακτηρίζεται
δεκτικός
ενταλµάτων
προπληρωµής )
Λοιπά
τέλη
κυκλοφορίας
(ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) . ο
παρών Κ.Α. είναι δεκτικός
εντάλµατος προπληρωµής
Έξοδα µεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά
Μεταφορές εν γένει
Οδοιπορικά
έξοδα
και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
Προµήθεια υγειονοµικού και
φαρµακευτικού υλικού
Προµήθεια ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισµού

29.250,38

5.956,30

4.819,16

20.000,00

24.819,1
6

30.000,00

22.160,46

8.879,72

9.167,86

18.000,00

27.167,8
6

25.000,00

409,05

0,00

0,00

0,00

2.000,00

9.830,00

0,00

0,00

9.830,00

9.830,00

15.000,00

2.000,00

2.000,00

214,00

1.800,00

2.014,00

5.000,00

4.889,25
4.935,07

471,40

450,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.450,00

5.000,00
5.000,00

290,92

0,00

221,09

0,00

221,09

5.000,00

247,85

0,00

0,00

250,00

1.000,00

13.088,60

5.420,90

6.698,00

5.000,00

250,00
11.698,0
0

30.000,00
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20.6635

20.6641
20.6644
20.6654.00

20.6662.01

20.6671

20.6672
20.6673
20.6682.01

20.6682.02
20.6682.03

20.6682.06
20.6682.08

Προµήθεια
λοιπών
ειδών
υγιεινής και καθαριότητας
Προµήθεια
καυσίµων
και
λιπαντικών
για
κίνηση
µεταφορικών µέσων
Προµήθεια
καυσίµων
και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προµήθεια λοιπού υλικού
Προµήθεια υλικών συντήρησης
- επισκευής εγκαταστάσεων
υπηρεσίας καθαριότητας
Ανταλλακτικά
µεταφορικών
µέσων
( ο παρών Κωδικός
χαρακτηρίζεται
δεκτικός
ενταλµάτων προπληρωµής )
Ανταλλακτικά
λοιπών
µηχανηµάτων
( ο παρών
Κωδικός
χαρακτηρίζεται
δεκτικός
ενταλµάτων
προπληρωµής )
Προµήθεια
ελαστικών
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων
Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης
Προµήθεια
λαµπτήρων
Κοινόχρηστου
ηλεκτροφωτισµού
∆ήµου
Κεφαλλονιάς ( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )
Προµήθεια
ηλεκτρολογικού
υλικού
Προµήθεια Λαµπτήρων
και
ηλεκτρολογικού υλικού για ∆.Ε.
Παλικής
Προµήθεια Λαµπτήρων
και
ηλεκτρολογικού υλικού για ∆.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

253.983,86

106.018,56

119.542,14

110.000,00

229.542,
14

250.000,00

1.431,17
12.381,66

1.431,17
1.215,64

1.108,35
0,00

500,00
5.000,00

1.608,35
5.000,00

5.000,00
15.000,00

1.487,73

0,00

4.940,00

0,00

4.940,00

10.000,00

8.000,00

14.096,8
7

40.000,00

30.626,10

17.641,73

6.096,87

52.166,9
0
10.444,9
8
9.093,57

21.936,64

8.173,75

22.166,90

30.000,00

40.000,00

9.400,00
9.998,14

4.620,00
5.669,43

5.444,98
4.093,57

5.000,00
5.000,00

59.911,32

43.248,04

25.315,61

10.000,00

28.702,79

2.504,07

12.079,07

5.000,00

35.315,6
1
17.079,0
7

8.016,50

0,00

0,00

0,00

4.954,44

0,00

0,00

0,00

15.000,00
15.000,00

60.000,00
20.000,00
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Ελειού-Πρόννων

20.6682.09
20.6692
20.6693
20.6699
20.6721.02
20.7325.02
20.7335.01

20.7336.01
20.7336.07
20.7336.16

20.7336.30

20.7336.31

20.7336.32
20.7336.33

Προµήθεια Λαµπτήρων
και
ηλεκτρολογικού υλικού για
∆.Κ. Οµαλών
Προµήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων
Προµήθεια φυτοπαθολογικού
υλικού
Λοιπές προµήθειες
υλικά
εργαλεία
Εισφορά
∆ήµων-Μελών
ΦΟ∆ΣΑ νήσων ΠΙΝ
Επέκταση ΦΟΠ
Εργασίες
ηλεκτροφωτισµού
Κάστρου ∆.Ε. Ερίσου
Συντήρηση
επισκευή
εξωτερικού φωτισµού ∆ήµου
Κεφαλλονιάς
Ηλεκτροφωτισµός
Κοινοχρήστων χώρων
Αποκοµιδή βαρέων υλικών στερεών αποβλήτων
Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής
Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου
Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης
Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού

1.499,55

0,00

0,00

0,00

5.051,08

628,37

0,00

500,00

500,00

2.000,00

183,00

0,00

0,00

200,00

200,00

1.200,00

5.949,62

2.386,98

0,00

500,00

500,00

6.000,00

28.114,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.145,26

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

23.569,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

2.460,00

2.460,00

0,00

10.000,00

3.649,41

6.350,59

3.624,00

6.376,00

10.000,0
0
10.000,0
0
10.000,0
0

10.000,00

10.000,00
10.000,00
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∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου

20.7336.34

20.7336.37
Σύνολα

Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
Συντήρηση
και
επισκευή
εξωτερικού
φωτισµού
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων

ΚΑΕ 20
Απόδοση σε ΦΟ∆ΣΑ 3ης
∆ιαχειριστικής
Ενότητας
Ιονίων Νήσων για την
ολοκληρωµένη
διαχείριση
00.6737.01
στερεών αποβλήτων
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΆ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

15.000,00

2.823.001,
04

1.012.501,61

1.204.455,24

1.166.016,77

10.000,0
0
2.370.47
2,01

2.748.780,
68

1.374.390,30

1.275.000,00

1.785.000,00

3.060.00
0,00

2.748.780,
68

1.374.390,30

1.275.000,00

1.785.000,00

27.685,79

2.507.141,03

81
Πληρωµές ∆απανών από ΠΟΕ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 5.571.781,
2012 και υποχρεώσεων ΠΟΕ
72

2.386.891,91

4.651,44

5.348,56

10.000,00
2.048.483,00

2.560.000,00

0,00

3.060.00
0,00
27.685,7
9

0,00

2.951.016,77

5.458.15
7,80

4.608.483,00

2.560.000,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ από τη ∆ΕΗ

Κωδικός
Εσόδου
Περιγραφή

0311

2111

3211
ΣΥΝΟΛΟ

2013
Εισπραχθέντα

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού
(άρθρο 25 Ν 1828/89)
3.503.368,17 (α)
Τακτικά
έσοδα
από
τέλη
καθαριότητας
και
ηλεκτροφωτισµού
παρελθόντων
ετών που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά
639.749,25 (β)
Τέλη
καθαριότητας
και
ηλεκτροφωτισµού
βεβαιωθέντα
κατά τα παρελθόντα οικονοµικά
έτη
9.344,30
4.152.461,72

Προϋπολογισθέντα
2013
2014
Εκτίµηση
1ος
–
6ος 1ος
–
6ος εισπράξεων για 2015
Εισπραχθέντα
Εισπραχθέντα
όλο το 2014

1.425.285,13

1.444.128,68

4.265.988,63 *

4.044.236,72

639.749,25 (γ)

369.040,36 (δ)

369.040,36 (ε)

535.956,82

8.055,44

216,14

9.344,30

9.344,30

2.073.089,82

1.813.385,18

4.644.373,29 *

4.589.537,84
(στ)

* Αφορά πρόβλεψη σύµφωνα µε την χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ των ετών 2012 και 2013 και την αύξηση των τετραγωνικών.
(α): οι εισπράξεις αναφέρονται µόνον για τη χρήση Ιανουαρίου – Οκτωβρίου καθώς οι τελευταίοι δύο µήνες του έτους εισπράττονται στο 2014 και
αποτυπώνονται στην περίπτωση (δ)
(β) – (γ) –(δ) -(ε): αναφέρονται στις ταµειακές εισπράξεις που αφορούν τους µήνες Νοέµβριο – ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους που
εισπράττονται στις αρχές του εποµένου έτους.
(στ): προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη το Σύνολο των Πινάκων 3 και 4 και αφορά τις προβλέψεις εισπράξεων για το έτος 2015 µε τα νέα στοιχεία για
τις ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες σε τ.µ., το έλλειµµα που εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθεί το 2014 από την λειτουργία της ανταποδοτικής υπηρεσίας
ύψους 813.784,51€ καθώς και την οφειλή των καταναλωτών που προκύπτει από τις καταστάσεις εκκαθάρισης της ∆ΕΗ µέχρι και τον µήνα Ιούνιο
ύψους 1.502.570,90€.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 5 ΚΑΙ 6.
1. Η απόδοση µέρους των ανταποδοτικών τελών στον Τοπικό Φορέα ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της 3ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας τους ΠΕΣ∆∆Α Ιονίων Νήσων
µε την επωνυµία Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ, προκύπτει από αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΟ∆ΣΑ. Κατά το έτος 2013 οι αποδόσεις
πραγµατοποιήθηκαν βάσει οικονοµοτεχνικής µελέτης η οποία καταρτίστηκε πρώτη
φορά προκειµένου να εφαρµοσθεί το άρθρο 17 του Ν. 4071/2012. Για τα έτη 2014
και 2015 έχοντας ο ΦΟ∆ΣΑ την εµπειρία και τα απολογιστικά στοιχεία του έτους
2013, και προκειµένου να µην επιβαρυνθεί µε κόστος σύνταξης νέας
οικονοµοτεχνικής µελέτης, απαιτείται απλώς να επικαιροποιεί τα µετρήσιµα µεγέθη
που προσδιορίζουν το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το ∆ήµο για την
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων (σύµµεικτων και ανακυκλώσιµων).
Συνεπώς το ποσό που προβλέπεται προς απόδοση για το έτος 2015 στον ΚΑΕ
00.6737.01 προκύπτει από την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του τοπικού
ΦΟ∆ΣΑ.
2. Κατά το έτος 2015 οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών παραµένουν αµετάβλητοι
και το σύνολο των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών παρουσιάζει µείωση της τάξης
του 1% το 2015.
3. Για το 2014 η πρόβλεψη εσόδων έχει γίνει λαµβάνοντας υπόψη την χρονική πορεία
εκτέλεσης του Π/Υ των ετών 2011, 2012 και 2013 καθώς και την αύξηση των
ηλεκτροδοτούµενων τ.µ. το 2014 σε σχέση µε το 2013 σε ποσοστό 20,23%.
4. Κατά το έτος 2015 µε βάση τα τ.µ. που ηλεκτροδοτούνται και τους συντελεστές (που
παραµένουν αµετάβλητοι) το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας υπολογίζεται στο
ποσό των 5.891.748,71€. Πρέπει όµως να λάβουµε υπόψη µας και το κατ΄ εκτίµηση
έλλειµµα που δηµιουργείται το 2014 ποσού 813.784,51€ καθώς και το συνολικό
ποσό οφειλών που σύµφωνα µε τις καταστάσεις εκκαθάρισης της ∆ΕΗ µέχρι τον
µήνα Ιούνιο του 2014 ανέρχονται στο ποσό του 1.502.570,90€. Η παράβλεψη ή ο µη
συνυπολογισµός των διαφορών που προκύπτουν κάθε οικονοµικό έτος καθιστά καθ΄
ουσία µονίµως ελλειµµατικούς τους προϋπολογισµούς των ανταποδοτικών
υπηρεσιών γεγονός που αντίκειται στην βασική αρχή της ανταποδοτικότητας
(ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων). Από τα οικονοµικά δεδοµένα των ετών 2011, 2012
και 2013 παρατηρείται να µην καταβάλλονται µέσω της ∆ΕΗ όλα τα ποσά των τελών
που αντιστοιχούν στα τετραγωνικά κατοικιών και επιχειρήσεων όπως ταυτοποιούνται
µε τα κάθε φορά επικαιροποιηµένα µηχανογραφικά αρχεία της ∆ΕΗ.
Συµπερασµατικά ο ∆ήµος προσαρµόζει τα έσοδα και τα έξοδα σύµφωνα µε τα
πραγµατικά στοιχεία των προηγούµενων ετών τηρώντας τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ
περί σύνταξης του Προϋπολογισµού και δεδοµένου ότι οι ισχύοντες συντελεστές
στην πράξη αποδίδουν τα έσοδα που αντιστοιχούν στις πραγµατικές δαπάνες των
ανταποδοτικών υπηρεσιών.
5. Για το έτος 2015 η συνολική απόκλιση ανταποδοτικών τελών και ανταποδοτικών
δαπανών ήτοι ποσό 18.945,16€ το οποίο θα καλυφθεί όπως επιτρέπει η νοµοθεσία:
- Από τα τέλη παρεπιδηµούντων και έως το 50% του ποσού αυτών όπως θα
εγγραφούν στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (άρθρο 10 Ν. 25/75)
- Από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστηµάτων και έως το 50%
του ποσού αυτών όπως θα εγγραφούν στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.

Συνεπώς για το έτος 2015 σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές τελών τα αναµενόµενα
εισπραχθέντα σε ετήσια βάση ανταποκρίνονται (σχεδόν ταυτίζονται) µε τις
προϋπολογιζόµενες δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.

(Α)

(Β)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2015
4.589.537,84 €
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2015
4.608.483,00 €

(Γ)
∆ΙΑΦΟΡΑ (Α)-(Β)
Ποσοστό (Γ) επί του (Β)

-18.945,16 €
-0,41%

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, για την έγκριση της εισήγησης του Προέδρου για τον
καθορισµό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στο ίδιο
ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2012, 2013 και 2014 (οι συντελεστές αναφέρονται
στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 3 και ΠΙΝΑΚΕΣ 2 & 4 για την οικιακή και επαγγελµατική χρήση
αντίστοιχα).
Το 0,41% των προϋπολογιζόµενων δαπανών που δεν εκτιµάται ότι θα καλυφθεί από τα
ανταποδοτικά τέλη (δηλ. 18.945,16 ευρώ) θα καλυφθεί είτε:
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).
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα
πρακτικά :
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει τα παρακάτω:
Λόγω της οικονοµικής κρίσης και των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ολόκληρη η
κοινωνία , προτείνω τη γενική µείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2015 .
Οι επιβαρύνσεις αυτές στους λογαριασµούς είναι πλέον σηµαντικές µε αποτέλεσµα ο κόσµος
να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.
Η µείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι µεγαλύτερη για τις
Κοινότητες εκείνες στις οποίες µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία απολύτως µείωση , όπως
στο Αργοστόλι , όπου το τέλος για τις οικίες είναι 2,31 και για τα επαγγελµατικά 4,28 Ευρώ
ανά τετραγωνικό µέτρο .
Επίσης η µείωση στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να είναι µεγαλύτερη και για
τις Κοινότητες εκείνες στις οποίες έγινε αύξηση το 2012 και διατηρείται µέχρι σήµερα .
Συγκεκριµένα :
Στον Καραβόµυλο το τέλος για τις οικίες ήταν 1,14 το 2011 και έγινε 1,37 το 2012 δηλαδή
αύξηση 20,18% .
Στη Σάµη το τέλος για τις οικίες ήταν 1,14 το 2011 και έγινε 1,37 το 2012 δηλαδή αύξηση
20,18 % .
Στη Σκάλα το τέλος για τις οικίες ήταν 1,53 το 2011 και έγινε 1,70 το 2012 δηλαδή αύξηση
11,10 % .

Επίσης στην Αγία Ευφηµία έγινε αύξηση στο τέλος για τα επαγγελµατικά η οποία ήταν
2,60 το 2011 και έγινε 2,70 το 2012 .
Η αδικία αυτή σε βάρος των κατοίκων συγκεκριµένων Κοινοτήτων πρέπει να αποκατασταθεί
έστω και αργά .
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Αφετηρία για την τοποθέτηση µας ως
Λαϊκή Συσπείρωση , είναι κατά αρχήν οι λαϊκές ανάγκες που έχουν οι φτωχοί άνθρωποι –
αγρότες –εργαζόµενοι και µικροεπαγγελµατίες και αφετέρου µας ενδιαφέρει πως θα
ανακουφιστεί και θα ανασάνει αυτός ο κόσµος που περνάει τα πάνδεινα ,ειδικά τα τελευταία
χρόνια από όλες τις πολιτικές που εφαρµόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι εδώ πέρα
από Κυβέρνηση –Περιφέρεια και ∆ήµο.
Η λογική λοιπόν που βάζει η ∆ηµοτική Αρχή για τα ανταποδοτικά τέλη αλλά και την
σύνταξη του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 2015 είναι ο ισοσκελισµός Εσόδων –Εξόδων .
Ποιών εσόδων όµως; των Ι∆ΙΩΝ εσόδων του ∆ήµου – δηλαδή της φοροµπικτικής πολιτικής
εις βάρος του λαού της Κεφαλονιάς. ∆εν µιλάµε για τα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση
τα οποία κοντεύουν να εκµηδενιστούν εφόσον τα έχει εισπράξει το κράτος µέσα από
θεσµοθετηµένη και άλλη φορολογία δεν αποδίδονται στον ∆ήµο.
Όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη όταν λέµε ότι παραµένουν τα ίδια µε πριν από ένα –δύο
χρόνια παρόλο που σε κάποιες περιοχές έχουν αυξηθεί , ξανάλεµε ότι δεν παραµένουν τα ίδια
, αυτό είναι στρουθοκαµηλισµός, είναι όπως ανέβαινε ο πληθωρισµός µε 20-25% και έλεγαν
ότι οι µισθοί δεν µειώνονταν αλλά παρέµεναν οι ίδιοι , είναι ακριβώς η ίδια λογική. Όταν
έχουν µειωθεί οι µισθοί και οι συντάξεις κατά 30-40% , έχουν µειωθεί οι δηµοτικές
υπηρεσίες µέσα από την µείωση του Προϋπολογισµού κατά 50% (εφόσον θα κλείσει στα
40.000.000,00 € όταν πριν 5-6 χρόνια ανέρχονταν στα 70.000.000,00 € ) και λέµε ότι οι
συντελεστές παραµένουν οι ίδιοι. Αυτό που βγάζει το πραγµατικό αποτέλεσµα είναι να δούµε
σε ποιο είναι το ποσοστό σήµερα η σύνταξη και ο µισθός του εργαζοµένου σε σχέση µε το
ποσοστό της φορολογίας που πληρώνουν στο κράτος και στον ∆ήµο , δηλαδή τι του µένει
από τον µισθό και την σύνταξή τους για τις βασικές τους ανάγκες και µε δεδοµένο ότι έχουν
αυξηθεί η υγεία –παιδεία και πρόνοια .
Αυτό κάνει το συνολικό πακέτο για να έχουµε µια ολοκληρωµένη σοβαρή εικόνα ,αλλιώς
περιπαίζουµε τον κόσµο όταν του λέµε ότι παραµένουν τα ίδια , είναι µια σκληρή αντιλαϊκή
πολιτική και φαίνεται και από το φετινό γεγονός των σεισµών που πέρα από την µείωση των
τελών κατά 50% στην Παλλική και 30% στην υπόλοιπη Κεφαλoνιά στους επαγγελµατίες ,
δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο για τις κατοικίες.
Σήµερα λοιπόν για να πούµε ότι ανακουφίζουµε τον κόσµο και όχι ότι τους λύνουµε τα
προβλήµατα γιατί µε αυτή την λογική , µε αυτούς τους συσχετισµούς και µε αυτό το
σύστηµα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεί άσπρη µέρα ο λαός µόνο αν ανατραπεί αυτή η
πολιτική και αυτοί οι πολιτικοί που είναι επάνω και διοικούνε. Σήµερα παλεύουµε για άµεσα

µέτρα ανακούφισης που µπορεί να το κάνει η ∆ηµοτική Αρχή , να έχει µια στοιχειώδη λογική
να απαλλάξει για δύο χρόνια –τρία και τέσσερα χρόνια από τα τέλη. Άµεση απαλλαγή σε
όλη την Παλλική από τα δηµοτικά τέλη – πλήρης απαλλαγή των τελών στους µικρούς και
µεσαίους επαγγελµατίες και κατοικίες και στις µεγάλες επιχειρήσεις να αυξηθούν οι
συντελεστές .
Προτείνουµε : 1) Άµεση απαλλαγή της Παλλικής από τα ∆ηµοτικά Τέλη .
2) Πλήρης απαλλαγή των ∆ηµοτικών τελών στις µικρές και µεσαίες επιχ/σεις
3)

Στις µεγάλες επιχ/σεις και τα µεγάλα ξενοδοχεία να αυξηθούν οι
συντελεστές.

Επίσης προτείνεται το ίδιο να γίνει για το 2014 και 2015 στην περιοχή της Ερίσου που
έχουν µεγάλη µείωση του εισοδήµατος τους και να γίνει σηµαντική µείωση σε όλες τις
υπόλοιπες περιοχές της Κεφαλονιάς στα πλαίσια του 40-50% µέχρι να αυξηθούν οι µισθοί
και οι συντάξεις των εργαζοµένων .
Τα χρήµατα θα βρεθούν εάν ο ∆ήµος προχωρήσει στην είσπραξη των οφειλών όλων των
µεγάλων επιχ/σεων προς τον ∆ήµο που είναι πάρα πολλές και επίσης να διεκδικήσει ο ∆ήµος
την κρατική επιχορήγηση που δικαιούται .
Μετά τα παραπάνω δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση του Προέδρου και ψηφίζει την
πρότασή του.
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος ο οποίος δηλώνει ότι µε την απόφαση αυτή
εξαλείφθηκαν

µεγάλες αδικίες ως προς τον υπολογισµό των ανταποδοτικών τελών σε

διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς , όπως στην περίπτωση της Σκάλας ενός από τα
καλύτερα τουριστικά θέρετρα του νησιού που ο συντελεστής των τελών ήταν 1,56% και το
καφενείο στην Καρυά είχε συντελεστή 1,91%.
∆ηλώνει ότι ήδη έχουν µειωθεί τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού κατά
51% , από τον ΕΝΦΙΑ

απαλλάχτηκαν όλα τα ακίνητα της Κεφαλλονιάς για το 2015 και

µειώθηκαν τα τέλη των επαγγελµατιών κατά 50% στην Παλλική και 30% στην υπόλοιπη
Κεφαλoνιά .∆εν υπάρχει περιθώριο και για άλλες µειώσεις γιατί οι παραπάνω Υπηρεσίες
είναι ανταποδοτικές και ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν την εισήγηση.
Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Σολωµός – Αποστολάτος _ Παρίσης.
και αφού έλαβε υπόψη :
1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
2) το άρθρο 202 του Ν3463/2006
3) την ΚΥΑ 29530/25-07-2014
4) το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τον καθορισµό των συντελεστών των τελών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού

στο ίδιο ύψος µε τους ισχύοντες κατά το έτος 2012 και 2013 και 2014 (οι συντελεστές
αναφέρονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 3 και ΠΙΝΑΚΕΣ 2 & 4) και αναλυτικά :
Ως προς τους συντελεστές τελών για οικιακή χρήση:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
- Τοπικές
Κοινότητες:
Άσσος,
Ενδιάµεσης
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
απορρόφησης όγκου Καραβάδος, Κεραµειές, Λακήθρα,
ανταποδοτικών
Λουρδάτα, Μεταξάτα, Περατάτα,
υπηρεσιών
Σβορωνάτα, Σπαρτιά, Σκάλα και
∆ηµοτική Κοινότητα: Ληξούρι
ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
απορρόφησης όγκου Σάµη,
Πόρος
και
Τοπικές
ανταποδοτικών
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα,
υπηρεσιών
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος,
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
απορρόφησης όγκου Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
ανταποδοτικών
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
υπηρεσιών
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα,
Χαλιώτατα, Αγία Ειρήνη, Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα,
Χιονάτα,
Αγία
Θέκλη,
∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα,
Μονοπολάτα,
Ρίφι,
Σκηνέας,
Σουλλάροι, Φαβατάτα, Χαβδάτα,
Χαβριάτα, ∆αυγάτα, Κουρουκλάτα,
Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών Τοπικές Κοινότητες: Θηναία, Νύφι,
Συνθηκών
Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας

539.026,00

2,31

732.425,00

1,70

513.983,00

1,37

462.688,00

1,09

56.540,00

0,47

Ως προς τους συντελεστές τελών για επαγγελµατική χρήση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΖΩΝΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
Σύνολο τετρ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
µέτρων
ΖΩΝΗ Α - Υψηλής ∆ηµοτική
Κοινότητα
απορρόφησης όγκου Αργοστολίου
245.639,00
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
- Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Ενδιάµεσης
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία, 246.591,00
απορρόφησης όγκου Καραβάδος,
Κεραµειές,

Συντελεστής
τελών
4,28

2,70

ανταποδοτικών
υπηρεσιών

ΖΩΝΗ Γ - Μέτριας
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

ΖΩΝΗ ∆ - Χαµηλής
απορρόφησης όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών

ΖΩΝΗ Ε – Ειδικών
Συνθηκών
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα,
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
Σάµη, Πόρος και Τοπικές
Κοινότητες:
Αντυπάτα,
∆ιβαράτα,
Μακρυώτικα,
178.958,00
Καραβόµυλος,
Βλαχάτα,
Μουσάτα,
Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
Κοµιτάτα,
Μεσοβούνια,
Νεοχώρι, Πατρικάτα, Πλαγιά,
Τουλιάτα,
Πουλάτα, Πυργί,
Γριζάτα,
Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος, Βαλεριανό, Μαυράτα, 72.453,00
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
Τοπικές Κοινότητες: Θηναία,
4.065,00
Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα

2,02

1,70

0,86

Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για οικιακή χρήση έτος 2015
ΖΩΝΕΣ

ΖΩΝΗ
Α
Υψηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
Ενδιάµεσης
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Γ
Μέτριας
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- ∆ηµοτική
Αργοστολίου

Σύνολο
τετρ.
µέτρων

Συντελεστής
τελών

Προϋπολ/θέντα
τέλη σε €

542.697,00

2,31

1.253.630,07

1,70

1.257.743,30

1,37

712.260,26

Κοινότητα

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
Καραβάδος,
Κεραµειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 739.849,00
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
- ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
Σάµη, Πόρος και Τοπικές
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα, 519.898,00
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος,
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
-

υπηρεσιών

Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
ΖΩΝΗ
∆
- Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
Χαµηλής
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
απορρόφησης
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι,
όγκου
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
ανταποδοτικών
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα,
υπηρεσιών
Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα, 412.114,00
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
ΖΩΝΗ
Ε
– Τοπικές Κοινότητες: Θηναία,
56.620,00
Ειδικών Συνθηκών Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ
2015
(Οικιακή χρήση)

1,09

449.204,26

0,47

26.611,40
3.699.449,29

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες (σε τ.µ.) για επαγγελµατική χρήση
ΖΩΝΕΣ

ΖΩΝΗ
Α
Υψηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Β
Ενδιάµεσης
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
Γ
Μέτριας
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών
υπηρεσιών
ΖΩΝΗ
∆
Χαµηλής
απορρόφησης
όγκου
ανταποδοτικών

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- ∆ηµοτική
Αργοστολίου

Σύνολο
τετρ.
µέτρων

Συντελεστής
τελών

Προϋπολ/θέντα
τέλη σε €

246.456,00

4,28

1.054.831,68

2,70

665.390,70

2,02

357.182,46

1,70

112.036,80

Κοινότητα

Τοπικές Κοινότητες: Άσσος,
Φισκάρδο,
Αγία
Ευφηµία,
Καραβάδος,
Κεραµειές,
Λακήθρα, Λουρδάτα, Μεταξάτα, 246.441,00
Περατάτα, Σβορωνάτα, Σπαρτιά,
Σκάλα και ∆ηµοτική Κοινότητα:
Ληξούρι
- ∆ηµοτικές Κοινότητες: Οµαλά,
Σάµη, Πόρος και Τοπικές
Κοινότητες: Αντυπάτα, ∆ιβαράτα,
Μακρυώτικα,
Καραβόµυλος, 176.823,00
Βλαχάτα, Μουσάτα, Πεσσάδα,
Μαρκόπουλο, Κατωγή, ∆ιλινάτα,
Φαρακλάτα, Φάρσα
- Τοπικές
κοινότητες:
Βαρύ,
Βασιλικάδες, Καρυά, Κοθρέας,
Κοµιτάτα, Μεσοβούνια, Νεοχώρι, 65.904,00
Πατρικάτα, Πλαγιά, Τουλιάτα,
Πουλάτα,
Πυργί,
Γριζάτα,
-

υπηρεσιών

Χαλιώτατα,
Αγία
Ειρήνη,
Αργίνια,
Άγιος
Νικόλαος,
Βαλεριανό,
Μαυράτα,
Ξενόπουλο, Πάστρα, Χιονάτα,
Αγία Θέκλη, ∆αµουλιανάτα,
Καµιναράτα,
Κοντογεννάδα,
Κουβαλάτα, Μονοπολάτα, Ρίφι,
Σκηνέας, Σουλλάροι, Φαβατάτα,
Χαβδάτα, Χαβριάτα, ∆αυγάτα,
Κουρουκλάτα, Τρωιαννάτα
– Τοπικές Κοινότητες: Θηναία,
Νύφι, Αγκώνας, Ζόλα, Αθέρα
3.323,00

ΖΩΝΗ
Ε
Ειδικών
Συνθηκών
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
2015 (επαγγελµατική χρήση)

ΤΕΛΩΝ

0,86

2.857,78
2.192.299,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
5.891.748,71
ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Η παρούσα απόφαση θα προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν θα έχει επιστρέψει από
το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το σχέδιο του προϋπολογισµού του
2015.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συµβούλων
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Ακολουθεί ψηφοφορία: .
Υπέρ
ψηφίζουν οι σύµβουλοι
κ.κ Ανουσάκης, Κωνσταντάκης, Κοκκόσης
Βανδώρος, Λυκούδης Ι, Παπαναστασάτος, Γαρµπή, Τζωρτζάτος, Αποστολάτος,
Λυκούδης ∆ιονύσιος, Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Κεκάτος, Γεωργόπουλος,
Κουρκουµέλης, Παπαδάτος, Αγγούριας, Σολωµός, Κοντογούρης, Κοκκόλης, Γάκης,
Αλυσανδράτος, Κοκκόσης Β. Ματιάτος..
Οι σύµβουλοι κ.κ ∆ηµητράτος, ∆εστούνης, Κουρούκλης, Γκισγκίνης, Παρίσης Η.
ψηφίζουν κατά για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά .
Το συµβούλιο µετά τα παραπάνω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον καθορισµό
συντελεστών των
ανταποδοτικών
τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015 (αρ. 356/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής) όπως αυτή παραπάνω αναφέρεται
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Στο Αργοστόλι σήµερα 09/12 του έτους 2014 ο υποφαινόµενος ∆ηµοτικός
υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος κατά παραγγελία του κ. ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς,
δηµοσίευσα έξω από το ∆ηµοτικό κατάστηµα την αρίθµ. 307/14 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που λήφθηκε στη 45η συνεδρίαση στις 7/12/2014.
Ο δηµοσιεύσας

Οι µάρτυρες

