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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   199/2016 

 

 Από ην Πξαθηηθό  24-20/9/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 

 ηελ Κάιπκλν ζήκεξα 20/9/2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20:00 ζπλήιζε 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό: 16557-16/9/2016 

πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε 

ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε όινπο 

ηνπο Γεκ. πκβνύινπο, άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/10, θαζώο θαη ζην Γήκαξρν 

θ. Γαινπδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνζήιζε θαη παξίζηαην ζ' απηή. 

 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε 

ζύλνιν 27 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο: 

 

Παρόληες 

Φαξάο Γεώξγηνο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Σειηαθόο αθειιάξηνο -ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Ρήγαο Μηθέο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία - ΜΔΛΟ 

Βάιιαο Μηραήι – ΜΔΛΟ 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο – ΜΔΛΟ 

Γηακαληήο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Εεξβόο αθειάξεο - ΜΔΛΟ 

Εστδεο Παληειήο - ΜΔΛΟ 

Λειέθεο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Γηάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαξγαξίηεο Νηθόιανο - ΜΔΛΟ 

Μαξίλνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μειάο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πέξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο - ΜΔΛΟ 

Φξαηδήο Νέζησξ - ΜΔΛΟ 

Απόληες 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαύξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

 

Οη οποίοη είταλ προζθιεζεί λόκηκα 

ΑΔΑ: ΩΙΓ0ΩΕΞ-ΜΓΔ



Υνύιεο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

Φαξνκπά εκίξακηο - ΜΔΛΟ 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν εηδηθόο γξακκαηέαο Κνπλελάθεο 

Νηθόιανο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

O Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Σειηαθόο αθειιάξηνο πξνρώξεζε ζηελ εηζήγεζε ηνπ 

παξαθάησ ζέκαηνο: 

 

ΘΔΜΑ: Καζορηζκός ηειώλ τρήζες Γεκοηηθού θαγείοσ 

 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   199/2016 

 Δηζεγνύκελνο ην ζέκα ν Αληηδήκαξρνο θ. Σειηαθόο αθειιάξηνο έζεζε 

ππόςε ηνπ ώκαηνο όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Β.Γ. 24/2-10/10/10/58, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζε ηνπ 

επηβάιεη γηα ηε ρξήζε ησλ Γεκνηηθώλ θαγείσλ ηέινο δηθαησκάησλ ρξήζεο. 

 

Με ηελ περίπηφζε δ ηες παρ 1 ηοσ άρζροσ 72 ηοσ λ. 3852/10 

ορίδεηαη όηη ε οηθολοκηθή επηηροπή εηζεγείηαη προς ηο δεκοηηθό 

ζσκβούιηο ηελ επηβοιή ηειώλ, δηθαηφκάηφλ θαη εηζθορώλ. σλεπώς γηα ηε 

ιήυε απόθαζες  ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ περί επηβοιής ηειώλ, 

δηθαηφκάηφλ θαη εηζθορώλ απαηηείηαη κεηά ηελ 1/1/2011 ε προεγούκελε 

εηζήγεζε ηες οηθολοκηθής επηηροπής. 

 

 Αθνινύζσο ηνπο έζεζε ππόςε  όηη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 263/2016 

απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ Γεκνηηθνύ θαγείνπ σο αθνινύζσο: 

 

Βννεηδή 

 

15,00 €, 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

Υνίξνη 

 

5,50 €, 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

Αηγνπξόβαηα 

 

1,50 € 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙΓ0ΩΕΞ-ΜΓΔ



Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ ζην Γήκν καο ηζρύεη ν ζρεηηθόο 

Καλνληζκόο πνπ ςεθίζηεθε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ 

αξηζ.176/2014 απόθαζή. 

 

Καιείηαη ην δεκνηηθό πκβνύιην λα θαζνξίζεη ην ύςνο ησλ ηειώλ ρξήζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ θαγείνπ. 

 

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηνπ: 

α. ην άξζξν 3 ηνπ Β.Γ. 24/2-10/10/10/58 

β. ηελ απόθαζε αξηζ.263/2016 ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ ηειώλ 

γ. ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ θαγείνπ πνπ ςεθίζηεθε από 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ αξηζ.176/2014 απόθαζή. 

 

Έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

  

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

 

 Α. Καζνξίδεη ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ Γεκνηηθνύ θαγείνπ  σο εμήο:  

 

Βννεηδή 

 

15,00 €, 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

Υνίξνη 

 

5,50 €, 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

Αηγνπξόβαηα 

 

1,50 € 

πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ θαη ηνπ ηέινπο ππέξ 

Κηεληαηξηθήο Αξρήο γηα θηεληαηξηθό έιεγρν 

 

 

 

Β. Ζ παξνύζα απόθαζε ζα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 

66 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958.  

 

ΑΔΑ: ΩΙΓ0ΩΕΞ-ΜΓΔ



 

 

 

Σν Πξαθηηθό απηό έγηλε θαη ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ : 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Φαξάο Γεώξγηνο 

Ο  Γξακκαηέαο 

 

 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία 

Βάιιαο Μηραήι 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο 

Γηακαληήο Ησάλλεο 

Εαΐξεο Κσλζηααληίλνο 

Εεξβόο αθειάξεο 

Εστδεο Παληειήο 

Λειέθεο Μηραήι 

Μαγθάθεο Γηάλλεο 

Μαξγαξίηεο Νηθόιανο 

Μαξίλνο Ησάλλεο 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο 

Μειάο Γεώξγηνο 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι 

Πέξνο Γεώξγηνο 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο 

Ρήγαο Μηθέο 

Σειηαθόο αθειιάξηνο 

Φξαηδήο Νέζησξ 

Υνύιεο αθειιάξηνο 

Φαξνκπά εκίξακηο 

 

ΑΔΑ: ΩΙΓ0ΩΕΞ-ΜΓΔ
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