ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 20 Νοεμβρίου 2013.
Αριθ. απόφασης 146

Περίληψη
Σύμφωνη γνώμη σχετικά με το δικαίωμα βοσκής και
τον τρόπο διάθεσης βοσκοτόπων για το έτος 2014 στη
Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Ζωγράφου Ηρακλή,
αριθ. πρωτ. 64404/15-11-2013, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την
Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο ένδεκα(11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη,
δηλαδή:
Παρόντες
1. Ζωγράφος Ηρακλής
2. Αρβανιτίδου Ευφροσύνη
3. Μαδεμλής Ηλίας
4. Χοτζούδη Νίκη
5. Γκαγκώνη Μαρία
6. Χιντ Ονούρ
7. Δαδαλιάρης Ιωάννης

Απόντες
1. Γιασάρ Ογλού Ταϊφούρ
2. Χαρισιάδου Μαριάνθη
3 . Παπάζογλου Ειρήνη
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ.63136/07-112013 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου Εσόδων και η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 5 ως 11 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 και του άρθρου 1 του Ν.1080/80,
τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2130/1993, τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα
Καλλικράτης).
Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ως 11 του από 24.09.1958 Β. Διατάγματος «περί
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των εσόδων των 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 άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/10 πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφασή του να καθορίσει για το έτος 2014
τα ακόλουθα, ύστερα από διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας:
1. Το όριο της μικρής και μεγάλης κτηνοτροφίας τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα ζώα.
2. Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή μικρού ή μεγάλου ζώου που θα εισαχθεί στις βοσκές του
Δήμου.
3. Το δικαίωμα βοσκής που θα πληρώσουν οι ετεροδημότες για τα ζώα που θα εισάγουν στις
δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημότες ή σμίκτες αυτών.
4. Τον αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που θα εισάγει στις βοσκές του Δήμου κάθε
δημότης και μόνιμος κάτοικος, βάσει των δηλώσεων που κατέθεσαν στην υπηρεσία του
Δήμου.
5. Να καθορίσει το περίσσευμα βοσκής αν κρίνει ότι υπάρχει.
Α. Καθορισμός των βοσκήσιμων εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητα Ξάνθης.
α) Η βορειοδυτική ορεινή βοσκήσιμη έκταση συνολικού εμβαδού 2.500 στρεμμάτων περίπου η οποία
βρίσκεται πάνω από τη Μονή Ταξιαρχών μέχρι το χείμαρρο δυτικώς αυτού, σε βάθος μέχρι της συναντήσεως
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των ορίων της Κοινότητας Γέρακα, εκτός της βοσκής Μακαρίου, που ανήκει στην ανωτέρω Κοινότητα καθώς
και η κάτω από τη Μονή Ταξιαρχών βοσκήσιμη περιοχή τοποθεσία «ΑΛΟΥΤΣΙ» κοντά στην εθνική οδό
Ξάνθης Συνόρων.
β) Η δυτική βοσκήσιμη ορεινή έκταση συνολικού εμβαδού 2.000 στρέμματα περίπου που βρίσκεται στα
υψώματα του Συνοικισμού Χρύσας και των αντερεισμάτων «Μισκίν Τεπέ» και Προφήτου Ηλία, μέχρι
συναντήσεως μετά των ορίων των Κοινοτήτων Γέρακα και Ευμοίρου
γ) Η νοτιοανατολική βοσκήσιμη έκταση 1.000 στρέμματα περίπου που βρίσκεται κάτω από το συνοικισμό
Σφαγείων και Δροσερού μέχρι τα όρια των Κοινοτήτων Κιμμερίων, Πηγαδιών και Διομήδειας.
δ) Οι γεωργικές εκτάσεις
Πέρα Αμπέλια μόνο στο τμήμα κάτω της Σιδ/κής γραμμής προς χείμαρρο Κόσυνθο. Σημειώνεται και
διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η εισαγωγή παραμονή και βόσκηση ποιμνίου και αγελών σε όλη τη
διάρκεια του έτους στο κάτωθι συγκεκριμένο αναφερόμενο και περιγραφόμενο βοσκήσιμο τμήμα της
περιοχής «Πέρα Αμπέλια» που περικλείεται από τα παρακάτω όρια :αρχόμενη από το εξωκλήσι Αγίου
Αθανασίου ακολουθεί προς Β.Α. την περίμετρο αμπέλων μέχρι την άμπελο του Παναγιώτη Κυριακού και
από εκεί προς Νότο και κατά μήκος του ρεύματος Κοτζά Ντερέ από εκεί προς νότο και κατά μήκος του
ρέματος μέχρι συναντήσεως της σιδ/κής γραμμής και από κει ακολουθεί στην σιδ/κή γραμμή μέχρι
συναντήσεως του Εθνικού γυμναστηρίου Ξάνθης.
ii. Σφαγείων
iii.
Κεραμοποιία
iv.
Τσόμακλι
v.
Καρυδιά στις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή και βόσκηση ποιμνίου μικρών και μεγάλων ζώων από 16η
Αυγούστου μέχρι 31η Οκτωβρίου στους ακαλλιέργητους ή στους σε αγρανάπαυση ή απορριφθέντες
αγρούς.
i.

Παρακαλώ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα
Καλλικράτης)και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω για την επιβολή του
δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014 σε βάρος των κτηνοτρόφων της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης που θα
κάνουν χρήση των ανωτέρω βοσκήσιμων τόπων και θα εισάγουν τα ζώα τους στις βοσκές, ως εξής:
1. Να ορίσει τα όρια της μικρής κτηνοτροφίας σε δέκα πέντε (15) μεγάλα ζώα (αγελάδες –
άλογα-μουλάρια κ.λ.π.) και εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα (αιγοπρόβατα).
2. Να ορίσει ότι κάθε δημότης και μόνιμος κάτοικος δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα ( 4)
μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα.
3. Να ορίσει το δικαίωμα βοσκής για το έτος 2014, ως ακολούθως:
α) για κάθε μικρό ζώο τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) και για κάθε μεγάλο ζώο πενήντα
τρία λεπτά του ευρώ (0,53€)κατά κεφαλή , μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
β) για κάθε μικρό ζώο εβδομήντα λεπτά του ευρώ (0,70€) και για κάθε μεγάλο ζώο ένα ευρώ
και έξι λεπτά (1,06€) κατά κεφαλή, πέρα του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
γ)Να ορίσει πως το δικαίωμα βοσκής των ζώων οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από το χρονικό
διάστημα χρησιμοποίησης των βοσκών, πλην των περιπτώσεων διέλευσης των ποιμνίων από
τις βοσκές του Δήμου προκειμένου να οδηγηθούν στις χειμερινές ή θερινές βοσκές τους,
εφόσον η χρονική διάρκεια παραμονής τους μέσα στα όρια του Δήμου δεν υπερβεί το
διάστημα των 48 ωρών.
δ) Ζώα μικρά ηλικίας μέχρι τριών μηνών και μεγάλα μέχρι δέκα μηνών απαλλάσσονται από το
δικαίωμα βοσκής και ύδρευσης.
ε) Ορίζεται ότι οι δημότες μπορούν να εισάγουν στις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
όσα ζώα έχουν στην κυριότητα τους και δεν τίθεται όριο προς τούτο, διότι οι δημοτικές βοσκές
επαρκούν.
στ) Ορίζεται επίσης ότι όλες οι βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας θα είναι στη διάθεση των
δημοτών κτηνοτρόφων μέσα στα όρια των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας.

4.

5.
6.
7.
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Οι ετεροδημότες που θα βόσκουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημοτών
κτηνοτρόφων ή σαν σμίκτες αυτών υπό όρους εταιρίας, θα καταβάλλουν το διπλάσιο ποσό
του οριζόμενου για τους δημότες κτηνοτρόφους αντίστοιχα, μέσα στα όρια της μικρής και
μεγάλης κτηνοτροφίας.
Να ορίσει πως διαπιστώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα
εισαχθούν στις βοσκές είναι αρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής.
Να ορίσει ότι οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι που θα εισάγουν ζώα στις βοσκές της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης να έχουν και μόνιμες σταυλικές εγκαταστάσεις στα όρια της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
Να βεβαιώσει τον αριθμό των ζώων που θα εισάγει στις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης κάθε κτηνοτρόφος ως εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο
Δημοτική
Αριθμός
Αριθμός
κτηνοτρόφου
Κοινότητα
Μικρών Ζώων Μεγάλων
Ζώων
1
Κουσκούνης Μιχαήλ του Ξάνθης
50
Νικολάου
2
Ταμπόγλου Σαμπιχα του
Ξάνθης
52
Χουσεϊν
3
Σουκλά Γετίμ Ραμιέ του
Ξάνθης
4
Καμπέρ
4
Καραχότζα Ισμέτ του
Ξάνθης
176
Χασάν
5
Κιρατζή Φατμέ του Χαλήλ Ξάνθης
322

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη τις τις διατάξεις των άρθρων 5 ως
11 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 και του άρθρου 1 του Ν.1080/80, τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν.2130/1993, τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 3852/2010 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Και με σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης κάνουν χρήση των ανωτέρω βοσκήσιμων
τόπων και θα εισάγουν τα ζώα τους στις βοσκές ,ως εξής:
1. Να ορίσει τα όρια της μικρής κτηνοτροφίας σε δέκα πέντε (15) μεγάλα ζώα (αγελάδες –
άλογα-μουλάρια κ.λ.π.) και εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα (αιγοπρόβατα).
2. Να ορίσει ότι κάθε δημότης και μόνιμος κάτοικος δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα ( 4)
μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα.
3. Να ορίσει το δικαίωμα βοσκής για το έτος 2014, ως ακολούθως:
α) για κάθε μικρό ζώο τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) και για κάθε μεγάλο ζώο πενήντα
τρία λεπτά του ευρώ (0,53€)κατά κεφαλή , μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
β) για κάθε μικρό ζώο εβδομήντα λεπτά του ευρώ (0,70€) και για κάθε μεγάλο ζώο ένα ευρώ
και έξι λεπτά (1,06€) κατά κεφαλή, πέρα του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
γ)Να ορίσει πως το δικαίωμα βοσκής των ζώων οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από το χρονικό
διάστημα χρησιμοποίησης των βοσκών, πλην των περιπτώσεων διέλευσης των ποιμνίων από
τις βοσκές του Δήμου προκειμένου να οδηγηθούν στις χειμερινές ή θερινές βοσκές τους,
εφόσον η χρονική διάρκεια παραμονής τους μέσα στα όρια του Δήμου δεν υπερβεί το
διάστημα των 48 ωρών.
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δ) Ζώα μικρά ηλικίας μέχρι τριών μηνών και μεγάλα μέχρι δέκα μηνών απαλλάσσονται από το
δικαίωμα βοσκής και ύδρευσης.
ε) Ορίζεται ότι οι δημότες μπορούν να εισάγουν στις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
όσα ζώα έχουν στην κυριότητα τους και δεν τίθεται όριο προς τούτο, διότι οι δημοτικές βοσκές
επαρκούν.
στ) Ορίζεται επίσης ότι όλες οι βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας θα είναι στη διάθεση των
δημοτών κτηνοτρόφων μέσα στα όρια των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας.
4. Οι ετεροδημότες που θα βόσκουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημοτών
κτηνοτρόφων ή σαν σμίκτες αυτών υπό όρους εταιρίας, θα καταβάλλουν το διπλάσιο ποσό
του οριζόμενου για τους δημότες κτηνοτρόφους αντίστοιχα, μέσα στα όρια της μικρής και
μεγάλης κτηνοτροφίας.
5. Να ορίσει πως διαπιστώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα
εισαχθούν στις βοσκές είναι αρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής.
6. Να ορίσει ότι οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι που θα εισάγουν ζώα στις βοσκές της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης να έχουν και μόνιμες σταυλικές εγκαταστάσεις στα όρια της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
7. Να βεβαιώσει τον αριθμό των ζώων που θα εισάγει στις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης κάθε κτηνοτρόφος ως εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο
Δημοτική
Αριθμός
Αριθμός
κτηνοτρόφου
Κοινότητα
Μικρών Ζώων Μεγάλων
Ζώων
1
Κουσκούνης Μιχαήλ του Ξάνθης
50
Νικολάου
2
Ταμπόγλου Σαμπιχα του
Ξάνθης
52
Χουσεϊν
3
Σουκλά Γετίμ Ραμιέ του
Ξάνθης
4
Καμπέρ
4
Καραχότζα Ισμέτ του
Ξάνθης
176
Χασάν
5
Κιρατζή Φατμέ του Χαλήλ Ξάνθης
322

…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Πρόεδρος
Ηρακλής Ζωγράφος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-11-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

