ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15ης Mαϊου 2013
Αριθ. απόφασης 125
Περίληψη
Επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2013
σε βάρος κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαϊου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 20857/09-05-13,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 17802/18-04-2013
αναφορά του γραφείου Εσόδων σχετικά με την επιβολή δικαιώματος βοσκής η οποία και έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 και
του άρθρου 17 του Ν.1080/80, σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή
υπηρεσίες, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Έκαστος δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων:
α) Δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες).
β) Επί καταβολή ετησίου δικαιώματος προσδιοριζόμενου κατά κεφαλή ζώου, δι΄ αποφάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου δια τα κατεχόμενα πέρα του ανωτέρω αριθμού ζώα.
Το δικαίωμα της βοσκής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο του είκοσι ενός λεπτού 0,21 € και ανώτερο
των τριάντα πέντε λεπτών 0,35 € για κάθε μικρό ζώο και ανώτερο των πενήντα τριών λεπτών 0,53 € για
κάθε μεγάλο ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του 2130/93.
Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται
δικαιώματα βοσκής.
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 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1 του Ν.1080/1980, το άρθρο 16
του Ν.2130/1993, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του να καθορίσει για το έτος 2013 τα
ακόλουθα:
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 πληρώνουν οι ετεροδημότες για τα ζώα που θα εισάγουν στις
δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημοτών ή σμίκτες αυτών.
4. –Να καθορίσει το περίσσευμα βοσκής αν κρίνει ότι υπάρχει.

Παρακαλώ η οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ.1 περ.ζ του Ν.3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτης), τη λήψη απόφασης για την
επιβολή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 σε βάρος των κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης που
θα κάνουν χρήση των βοσκήσιμων τόπων και θα εισάγουν τα ζώα τους στις βοσκές ως εξής:
1. Το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε δέκα πέντε (15) μεγάλα ζώα (αγελάδες –άλογα –
μουλάρια κ.τ.λ.) και εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα (αιγοπρόβατα).
2. Να ορισθεί το δικαίωμα βοσκής για το έτος 2013, ως ακολούθως :
α ) για κάθε μικρό ζώο τριάντα πέντε του ευρώ (0,35€) και για κάθε μεγάλο ζώο
πενήντα τρία λεπτά του ευρών (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 του ευρώ (1,06€) κατά κεφαλή, πέραν του ορίου της μικρής
κτηνοτροφίας.
γ) Το δικαίωμα βοσκής των ζώων οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από το χρονικό διάστημα
που θα παραμείνουν τα ζώα στις δημοτικές βοσκές πλην των περιπτώσεων διέλευσης των
ποιμνίων και αιγών από την περιοχή 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 του Δήμου όσα ζώα έχουν
στην κυριότητα τους και δεν τίθεται όριο προς τούτο, διότι οι δημοτικές βοσκές επαρκούν.
στ) Ορίζεται επίσης ότι όλες οι βοσκές του Δήμου θα είναι στην διάθεση των δημοτών
κτηνοτρόφων μέσα στα όρια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων τους.
3. Οι ετεροδημότες που θα βόσκουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημοτών
κτηνοτρόφων ή σαν σμίκτες αυτών υπό όρους εταιρείας, θα καταβάλλουν το διπλάσιο
ποσό του οριζόμενου για τους δημότες κτηνοτρόφους αντίστοιχα, μέσα στα όρια της
μικρής και μεγάλης κτηνοτροφίας.
4. Διαπιστώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα εισαχθούν στις
βοσκές είναι αρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής.
Ομοίως σας υποβάλλω τις αποφάσεις
1.Η αριθ. 17/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.
2.Η αριθ. 12/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
3.Η αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γέρακα.
4.Η αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών.
5.Η αριθ. 8/2012Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης.
6.Η αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα.
7.Η αριθ.6/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου.
8. Η αριθ.4/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
9.Το αριθ.πρωτ.66960/04-12-2012 έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής
Κοινότητας Πασχαλιάς.
10. Η αριθ.134/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Επισυνάπτονται καταστάσεις των υπόχρεων προς φορολογία καθώς οι εν λόγω αποφάσεις συνιστούν
σύμφωνη γνώμη με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.4 σε συνδυασμό με το άρθρο 84 παρ.1 περ.δ του
Ν.3852/2010 και πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση σας καθώς επίσης και αναλυτική κατάσταση
των κτηνοτρόφων της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ζ του Ν.3852/10 (πρόγραμμα Καλλικράτης)
-Το αριθ.πρωτ.66960/04-12-2012 έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Πασχαλιάς και τις
παρακάτω αποφάσεις δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ξάνθης:
αριθ. 17/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.
αριθ. 12/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων
αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γέρακα.
αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών.
αριθ. 8/2012Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης.
αριθ. 2/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα.
αριθ.6/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρυοφύτου.
αριθ.4/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
αριθ.134/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
-Τις καταστάσεις των υπόχρεων προς φορολογία
-Την αναλυτική κατάσταση των κτηνοτρόφων της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
-Την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
1) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 σε βάρος
των κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης που θα κάνουν χρήση των βοσκήσιμων τόπων και θα εισάγουν τα
ζώα τους στις βοσκές ως εξής:
Το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε δέκα πέντε (15) μεγάλα ζώα (αγελάδες –άλογα –μουλάρια κ.τ.λ.)
και εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα (αιγοπρόβατα).
α ) για κάθε μικρό ζώο τριάντα πέντε του ευρώ (0,35€) και για κάθε μεγάλο ζώο πενήντα τρία λεπτά του
ευρών (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 του ευρώ (1,06€) κατά κεφαλή, πέραν του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
γ) Το δικαίωμα βοσκής των ζώων οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από το χρονικό διάστημα που θα
παραμείνουν τα ζώα στις δημοτικές βοσκές πλην των περιπτώσεων διέλευσης των ποιμνίων και αιγών
από την περιοχή 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 του Δήμου όσα ζώα έχουν στην κυριότητα
τους και δεν τίθεται όριο προς τούτο, διότι οι δημοτικές βοσκές επαρκούν.
στ) Ορίζεται επίσης ότι όλες οι βοσκές του Δήμου θα είναι στην διάθεση των δημοτών κτηνοτρόφων
μέσα στα όρια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων τους.
Οι ετεροδημότες που θα βόσκουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές σαν ποιμένες δημοτών
κτηνοτρόφων ή σαν σμίκτες αυτών υπό όρους εταιρείας, θα καταβάλλουν το διπλάσιο ποσό του
οριζόμενου για τους δημότες κτηνοτρόφους αντίστοιχα, μέσα στα όρια της μικρής και μεγάλης
κτηνοτροφίας.
Διαπιστώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα εισαχθούν στις βοσκές είναι
αρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής.
2) Εισηγείται την εξαίρεση από τoυς πίνακες δικαιωμάτων βοσκής της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης, τον
κ. Καραχότζα Ισμέτ διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης και
εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις όποιες ενέργειες, (δικαστικά μέτρα,
ασφαλιστικά μέτρα κ.λ.π) απαιτούνται εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης, της Τοπικής Ενότητας Ευμοίρου
κατά του κ. Καραχότζα.
……………………………………………………………………………………………………

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

