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Συνεδριάσεως Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
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Θέμα:" Τρόπος διάθεσης βοσκήσιμων εκτάσεων 2014"

Στα Κιμμέρια σήμερα την 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Γραφείο
της Κοινότητος Κιμμερίων Ξάνθης συνήλθε το Συμβούλιο Κιμμερίων, ύστερα από την υπ’ αριθ.
69837/12-12-2013 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε, εις έναν
έκαστον των Συμβούλων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών ευρέθηκαν
παρόντες τρείς [ 3 ].
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
2.- Μπόζ Ραμαδάν
3.- Κισσά Γιουλτής

1.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
2.- Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των Πρακτικών .
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, πρέπει να διατυπώσουμε γνώμη
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων για το
2014 που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του Β.Δ. 24/1958 ΄΄ περί
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχύουσων διατάξεων περί των εσόδων
Δήμων και Κοινοτήτων ΄΄, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1 του
Ν.1080/1980, το άρθρο 16 του Ν.2130/1993 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 83
και 84 και την υπ αριθ. 206/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί
κανονισμού λειτουργίας των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης άρθρ.3
παρ. Ε .
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω που εξετέθησαν από τον Πρόεδρο, έλαβε
γνώση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Βοσκής των κτηνοτρόφων που υπεβλήθησαν, την σχετική
νομοθεσία, τις αρμοδιότητες που έχει ως Συμβούλιο και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για τον καθορισμό τρόπου διάθεσης των βοσκήσιμων
εκτάσεων που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων για το 2014 ως εξής :
1.
Την ελεύθερη βόσκηση των ζώων μικρών και μεγάλων στους κτηνοτρόφους, χωρίς
δημοπρασία και άλλους περιορισμούς.
2.
Δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων θα έχουν οι δημότες κάτοικοι Κιμμερίων καθώς και
οι μετακινούμενοι δημότες κτηνοτρόφοι στους ορεινούς οικισμούς με έγγραφη άδεια
μετακίνησης από την αρμόδια Κτηνιατρικής Υπηρεσία κατά τους θερινούς μήνες . Με
την καταβολή όλου του ετήσιου δικαιώματος για τα ζώα που υπερβαίνουν τον αριθμό
των 4 μεγάλων και 10 μικρών, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.1 παρ.2α
Ν.1080/80 έχουν δικαίωμα δωρεάν βοσκής, πλην των περιπτώσεων διέλευσης των

αιγοπροβάτων και μεγάλων ζώων από την περιοχή μας σε άλλη περιοχή εκτός των
ορίων.
Να επιτρέπεται η βοσκή μόνο σε κτηνοτρόφους που έχουν υποβάλει Υπεύθυνες
Δηλώσεις για το επόμενο έτος.
4.
Οταν διαπιστώνεται αυθαίρετη βόσκηση σε κτηνοτρόφους που παραβαίνουν την
Νομοθεσία για τις βοσκές, να τους επιβάλλεται πρόστιμο και Ποινική Δίωξη.
3.

5. Η επιβολή δικαιώματος βοσκής κατά κεφαλή ζώων μικρών και μεγάλων στους δημότες
μας κτηνοτρόφους να επιβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Να μην επιτρέπεται σε ετεροδημότες να βόσκουν διότι δεν υπάρχει πλεόνασμα
βοσκής .
7.
Επίσης να ερωτάται η Δημοτική Κοινότητα πριν χορηγηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες παραχώρηση έκτασης ή και σε ιδιόκτητη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
8. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κιμμερίων και έχουν
εγκαταστήσει κτηνοτροφική μονάδα , τα ζώα τους να είναι σταβλισμένα .

6.

Με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Βοσκής που υποβλήθηκαν καταρτίστηκε κατάσταση
και η οποία υποβάλλεται συνημμένα.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ

16 .

Συντάχθηκε το παρών Πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Κιμμέρια 18-12-2013
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων

Μπαντάκ Μπεσήμ

