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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 15/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
114 /2020

ΘΕΜΑ:
Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου
Φιλιατών για το έτος 2021.

Στους Φιλιάτες σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με αρ.πρωτ:8724/23-10- 2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και στον κ. Δήμαρχο ,σύμφωνα α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.
Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ:
9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020) και την αριθμ. εγκύκλιο 163 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ.
πρωτ: 33282/29-5-2020 .
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα
ονομαστικά οι:

δέκα οχτώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μποροδήμος Ιωάννης- Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κατσάρης Πέτρος
3. Πανταζάκος Μιχάηλ
4. Ευθυμίου -Βρακά Ελένη
5. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
6. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
7. Γκίζας Χρήστος ( αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης)
8. Σκόδρας Βασίλειος
9. Τσότσης Δημήτριος( αποχώρησε μετά το 4ο θέμα της ημερ. διάταξης )
10. Ντάφλου Ευθυμία(Έφη)
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(18) μέλη και

ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ζιάκας Γρηγόριος- Γραμματέας Δ.Σ.
Σκεύης Δημήτριος
Φερεντίνος Σπυρίδων
Κολιομίχος Σπυρίδων
Λένης Φίλιππος
Μπέλλος Άρης – Παναγιώτης
Λιανός Ευάγγελος
Καψάλης Δημήτριος- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ( δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν

νόμιμα)
1. Γκίκας Θωμάς
2. Τόλης Χριστόφορος
3. Ρέγκας Λαέρτης

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα Λώλη ΆνναΜαρία .
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και προσήλθε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φιλιατών καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Πλαισίου κ.
Επίσης παρευρέθηκαν ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου κ. Νάστος Γεράσιμος .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : Καθορισμός τελών χρήσης
Δήμου Φιλιατών για το έτος 2021 ,έδωσε το λόγο στην
εισηγούμενη

Αντιδήμαρχο κα

Δημοτικών Σφαγείων

Παππά – Μάλλιου Ουρανία

,

το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Β.Δ. 24/2-10/10/10/58, το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφαση του επιβάλει για τη χρήση των Δημοτικών Σφαγείων τέλος δικαιωμάτων χρήσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό
στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των
παρόντων."
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 245/2020

σε ορθή επανάληψη

απόφασή της , η οποία και σας επισυνάπτεται κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο για τον καθορισμό
των τελών χρήσης των σφαγείων για το έτος 2021 .

Ορθή επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Απόφ. 245/2020

Πληρ.: Λώλη Άννα- Μαρία
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60155
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
E-mail:ds.filiates@gmail.com
http: www.filiates.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό με αριθμ. 35/2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την επιβολή τελών χρήσης των
σφαγείων για το οικονομικό έτος 2021».
Στους Φιλιάτες σήμερα στις 13η Οκτωβρίου του έτους 2020 , ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00΄π.μ.

,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ Ζώσης (Κεκλεισμένων των θυρών ) η Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020 , β) της υπ΄αριθμ. πρωτ: 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ ,
γ) της υπ΄αριθμ. 40 με αριθμ. πρωτ: 20930/31-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ , δ) την αριθμ. εγκύκλιο
163 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 33282/29-5-2020 και ε) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8306/9-102020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής , που επιδόθηκε νόμιμα με κάθε πρόσφορο μέσο σε
όλα τα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) μελών
συμμετείχαν τα έξι (6)μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παππάς Σπυρίδων – Πρόεδρος

1. Τόλης Χριστόφορος

2. Παππά -Μάλλιου Ουρανία, Αντιπρόεδρος
3. Κατσάρης Πέτρος
4. Γκίζας Χρήστος
5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
6. Κολιομίχος Σπυρίδων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
για την επιβολή τελών χρήσης των σφαγείων για το οικονομικό έτος 2021», έδωσε το λόγο στην
Αντιδήμαρχο κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία , η οποία εξέθεσε στα μέλη της Ο.Ε. τα ακόλουθα:
- Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και
θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."
Θέτω υπόψη σας την κάτωθι εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φιλιάτες, 08/10/2020
Αριθμ.πρωτ.: 8280
Προς : Τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την Επιβολή τελών χρήσης των σφαγείων για
το οικονομικό έτος 2021.

Στην περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη
λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται
μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Ι. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων – Δαπανών ετών 2019:


Ως προς το σκέλος των εσόδων:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, οι εισπράξεις της υπηρεσίας
σφαγείων το 2019 είναι η ακόλουθη:
Κ.Α.Ε.
0421.001
3219.009

Εισπραχθέντα
2019

Περιγραφή
Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/920/10/1958)
Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-

30.756,20 €
6.496,51 €
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
20/10/1958)
Σύνολο εισπράξεων από υπηρεσία σφαγείων 2019:


37.252,71 €

Ως προς το σκέλος των δαπανών:

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 70 που κάνουν αναφορά στα
σφαγεία το έτος 2019, ανήλθε στο ύψος των 42.208,96 €.
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα έλλειμα ανάμεσα στις εισπράξεις των τελών χρήσης σφαγείων (37.252,71
€) και στις αντίστοιχες πληρωμές (42.208,96 €) που διενεργήθηκαν την περίοδο του 2019, ύψους
4.956,25 €, το οποίο επιχορηγήθηκε από τα αδιάθετα υπόλοιπα από τα τέλη των σφαγείων έως και τις
31/12/2018, το οποίο απεικονίζεται στον Κ.Α.Ε. 5113.007 του προϋπολογισμού εσόδων έτους 2019.
Κατά συνέπεια, το ποσό που καταχωρήθηκε στον Κ.Α.Ε. 5113.007 του έτους 2020 ήταν 11.355,23 €.
Ι. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων – Δαπανών ετών 2020:


Ως προς το σκέλος των εσόδων:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, οι εισπράξεις της υπηρεσίας
σφαγείων από 01/01/2020 έως 31/08/2020 είναι η ακόλουθη:

Κ.Α.Ε.
0421.001
3219.009

Εισπραχθέντα
2020

Περιγραφή
Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/920/10/1958)
Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/920/10/1958)
Σύνολο εισπράξεων από υπηρεσία σφαγείων έως
31/08/2020:

19.702,20 €
2.889,61 €
22.591,81 €

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία, αναμένεται να
εισπραχθούν τα ακόλουθα:
Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

0421.001 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
3219.009 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
Σύνολο αναμενόμενων εισπράξεων από υπηρεσία σφαγείων από 01/09/2020
έως 31/12/2020:

Αναμενόμενες
εισπράξεις
2020
10.297,80 €
3.606,90 €
13.904,70 €

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου για την υπηρεσία των
σφαγείων, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 36.496,51 €.


Ως προς το σκέλος των δαπανών:

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 70, που κάνει αναφορά στα
σφαγεία έως και τις 31/08/2020 ανήλθε στο ποσό των 19.481,24 €.
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να διενεργηθούν δαπάνες συνολικού ύψους
28.259,63 €.
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα έλλειμα ανάμεσα στις αναμενόμενες εισπράξεις των τελών χρήσης
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
σφαγείων (36.496,51 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές (47.740,87 €) που αναμένεται να διενεργηθούν
την περίοδο του 2020, ύψους 11.244,36 €, το οποίο επιχορηγήθηκε από τα αδιάθετα υπόλοιπα από τα
τέλη των σφαγείων έως και τις 31/12/2019, το οποίο απεικονίζεται στον Κ.Α.Ε. 5113.007 του
προϋπολογισμού εσόδων έτους 2020.
Κατά συνέπεια, το ποσό που θα καταχωρηθεί στον Κ.Α.Ε.
110,87 €.

5113.007 του έτους 2021 θα είναι ύψους

ΙΙΙ. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021


Προβλέψεις εσόδων τελών χρήσης σφαγείων οικονομικού έτους 2021.

Οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών χρήσης σφαγείων του Δήμου Φιλιατών για το 2021, είναι οι
ακόλουθοι:
1. ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 2,00 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 2,20 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Πάνω στις τιμές/ζώο θα εισπράττονται και τέλη υγειονομικής σφαγής ως εξής:
1. ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 0,15 € / τεμάχιο
2. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 0,25 € / τεμάχιο
Τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2021 από τα τέλη χρήσης της υπηρεσίας των σφαγείων με
τους υφιστάμενους συντελεστές των τελών αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 51.206,20 €
ως ακολούθως:

ΚΑΕ

Περιγραφή

Αναμενόμενα έσοδα
2021

Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/920/10/1958)
Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/93219.009
20/10/1958)
Σύνολο αναμενόμενων εσόδων υπηρεσίας σφαγείων 2021:
0421.001



30.000,00 €
21.206,20 €
51.206,20 €

Προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2021

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις
προβλεπόμενες δαπάνες του έτους 2021 της υπηρεσίας των σφαγείων, όπως αυτές αναλύονται
ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Κ.Α.Δ.
706117.011
706117.012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα καθημερινής και επισταμένης λειτουργίας σφαγείων 20202021 (συνεχιζόμενη σύμβαση)
[ΚΑΕ 0619.003]
Έξοδα καθημερινής και επισταμένης λειτουργίας σφαγείων έτους
2021-2022
[ΚΑΕ 0619.003]

ΠΟΣΟ
14.000,00
€
5.000,00 €

706141.003

Υγειονομικά τέλη υπηρεσίας σφαγείων 2021

2.800,00 €

70-

Πιστοποίηση σφαγείου (HACCP) 2021

2.000,00 €
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
6142.009
706142.010
706142.011
706142.012
706261.005
706262.004
706265.006
706265.007
706633.002
708113.006
708511.001

10.000,00
€
10.000,00
€

Διαχείριση αποβλήτων υπηρεσίας σφαγείων 2021
Αναλύσεις κρεάτων και νερού της υπηρεσίας σφαγείων 2021
Μυοκτονία-απεντόμωση κτιρίων σφαγείων 2021

1.107,38 €

Συντήρηση κτιρίου υπηρεσίας σφαγείων

800,00 €

Συντήρηση μηχανολογικού και υπηρεσίας σφαγείων

800,00 €

Συντήρηση ψυκτικών θαλάμων υπηρεσίας σφαγείων

2.500,00 €

Αναγόμωση πυροσβεστήρων υπηρεσίας σφαγείων

200,00 €

Προμήθεια χημικού υλικού υπηρεσίας σφαγείων 2021

2.000,00 €

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων υπηρεσίας σφαγείων

4.400,00 €

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας
σφαγείων

14.709,69
€
70.317,07
€

Σύνολο προβλεπόμενων δαπανών έτους 2021:

Από τις ανωτέρω δαπάνες, οι ΚΑΔ 70-6117.011 «Έξοδα καθημερινής και επισταμένης λειτουργίας
σφαγείων 2020-2021 (συνεχιζόμενη σύμβαση)» και 70-6117.012 «Έξοδα καθημερινής και επισταμένης
λειτουργίας σφαγείων έτους 2021-2022», συνολικού ύψους 19.000,00 €, θα χρηματοδοτηθούν από την
επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους που αναμένεται
να λάβει ο δήμος το 2021 [ΚΑΕ 0619.003 «Επιχ/ση από το ΥΠ.ΕΣ. Σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς
δήμους»].
Συνεπώς, οι δαπάνες που αναμένεται να εξοφληθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας των σφαγείων
ανέρχονται στο ύψος των 51.317,07 €.
Συμπεράσματα:
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021, τα οποία αναμένεται
να ανέλθουν στο ύψος 51.206,20 € μαζί με το αναμενόμενο πλεόνασμα των ετών 2019-2020 ύψους
110,87 €, καλύπτουν τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας των σφαγείων, οι οποίες αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 51.317,07 €.
Επομένως, ισχύουν οι συντελεστές της υπ’ αριθμ. 221/2019 απόφαση του
Συμβουλίου Φιλιατών.
Η Αντιδήμαρχος οικονομικών
υπηρεσιών

Δημοτικού

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών

Ουρανία Παππά

Θεοδώρου Ευάγγελος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Παππά – Μάλλιου Ουρανίας
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις: το άρθρο 3
του 4623 /9-8-2019 σε αντικατάσταση του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας και την υπ΄αριθμ. 221/2019 απόφαση Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο για το τέλος χρήσης των σφαγείων του Δήμου Φιλιατών ως προς το
οικονομικό έτος 2021 να ισχύουν οι συντελεστές της υπ΄αριθμ. 221/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
Οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών χρήσης σφαγείων του Δήμου Φιλιατών για το 2021, είναι οι
ακόλουθοι:
1.ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 2,00 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2.ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 2,20 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Πάνω στις τιμές/ζώο θα εισπράττονται και τέλη υγειονομικής σφαγής ως εξής:
1.ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 0,15 € / τεμάχιο
2. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 0,25 € / τεμάχιο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2021 και μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης αυτής με νεότερη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 245/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ.Υ.

Τα Μέλη
Τ.Υ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
Παππάς Σπυρίδων

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείτε ,το δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει το ύψος των τελών χρήσης των
Δημοτικών Σφαγείων για το έτος 2021.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Παππά – Μάλλιου Ουρανίας την
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις: το άρθρο 3 του
Β.Δ. 24/2-10/10/10/58,το άρθρο 11 του Ν.4623/19,την υπ' αριθ. 245/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη
της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Να ισχύουν οι συντελεστές της υπ΄αριθμ. 221/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
για το καθορισμό τελών χρήσης των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2021,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄αριθμ. 245 /2020 σε ορθή
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
επανάληψη και συγκεκριμένα:
Οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών χρήσης σφαγείων του Δήμου Φιλιατών για το 2021, είναι οι
ακόλουθοι:
1.ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 2,00 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2.ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 2,20 € - ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΖΩΟ/ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Πάνω στις τιμές/ζώο θα εισπράττονται και τέλη υγειονομικής σφαγής ως εξής:
1.ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ : 0,15 € / τεμάχιο
2. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ : 0,25 € / τεμάχιο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2021 και μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης αυτής με νεότερη
απόφαση.
Β. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 και 284 του Ν.
3463/2006.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση
αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114 /2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
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ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΗΦ-ΗΛΚ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
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