ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 15/8-8-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 448

Περίληψη
«Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων
βοσκής και ύδρευσης ζώων σε βάρος κτηνοτρόφου που
εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της
τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου.»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Αυγούστου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ. 44922/4-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1) Βασιλούδης Ηλίας
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2) Καλογερής Κρίτων
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
3)Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Βορίδης Δημήτριος
5) Πούλιος Χρίστος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
6) Πατσίδου Δέσποινα
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
7) Τοπ Ισμέτ
8) Ηλιάδης Θωμάς
8) Φιλίππου Φίλιππος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
10) Κολλάρος Γεώργιος
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
12) Μαζαράκης Σπύρος
13) Μούρκας Χρήστος
14) Μπεκτές Σαμπρή
15) Μπένης Δημήτριος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
18) Παπασταματίου Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
19) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
20) Ταρενίδης Παναγιώτης
21) Τσεγγελίδης Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ, και της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου
Ανδρεάδης Αναστάσιος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ. 42706/21-7-2011 εισήγηση του γραφείου Εσόδων Δήμου Ξάνθης, η οποία αφορά την
σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης ζώων σε βάρος
κτηνοτρόφου που εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας
Καρυοφύτου και η οποία έχει ως εξής:
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άρθρα 5,6 και 7 του από 24-09-20-10-1958 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 171/1958) «περί των προσόδων
δήμων και κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Άρθρο 21 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 224/1997) «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης»

ΣΧΕΤ:
1. Η αριθ. 223/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής με την επιβολή του
δικαιώματος ύδρευσης ζώων.
2. Η αριθ. 224/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής με την επιβολή του
δικαιώματος βοσκής.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου την λήψη απόφασης για:
1. Σύνταξη του παρακάτω βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης
ζώων, για τον κτηνοτρόφο Μυριοφύτου Αθανάσιο του Ευσταθίου, κάτοικο Νεοχωρίου, που
εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου.
α/α Ονοματεπώνυμο
Α.Φ.Μ.
Κάτοικος Αριθ.
Οφειλόμενο ποσό
υπόχρεου
ζώων
1.
Μυριοφύτου
Αθανάσιος 051104661 Νεοχωρίου 58
480,52€
του Ευσταθίου
Ν. Ξάνθης (αγελάδες)
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος ετεροδημοτών οι οποίοι εισάγουν αυθαιρέτως και
βόσκουν τα ζώα τους σε βοσκές τοπικής ή δημοτικής κοινότητας πρέπει να βεβαιωθούν εις βάρος τους
δικαιώματα βοσκής και ύδρευσης ζώων, ίσα με το διπλάσιο των ετεροδημοτών ποιμένων (τα οποία είναι
διπλάσια του δημότη), δηλαδή τετραπλάσια υπό των δημοτών καταβαλλόμενα δικαιώματα.
-Το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 480,52 € προκύπτει:
Το δικαίωμα βοσκής του δημότη για κάθε μεγάλο ζώο είναι ποσού 1,06 € και κατά συνέπεια το
τετραπλάσιο είναι (1,06 Χ4)= 4,24 €
Το δικαίωμα ύδρευσης ζώων του δημότη για κάθε μεγάλο ζώο είναι ποσού 1,05 € και κατά συνέπεια το
τετραπλάσιο είναι (1,05 Χ4)= 4,20 €.
Επομένως το βεβαιούμενο δικαίωμα βοσκής προκύπτει από τον αριθμό των ζώων Χ 4,24 €
Το βεβαιούμενο δικαίωμα ύδρευσης ζώων προκύπτει από τον αριθμό των ζώων Χ 4,20 €.
Κατά συνέπεια:
-Δικαίωμα βοσκής (αριθ. ζώων 58Χ4,24€) = 245,92 €
-Δικαίωμα ύδρευσης (αριθ. ζώων 42Χ 4,20 €)= 234,60 €
Σύνολο 480,52 €
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, να προβεί ενώπιον των
δικαστικών αρχών, σε κάθε αναγκαία δικαστική ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη α) το υπ’ αριθ. 40821/12-72011 έγγραφο του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου β) η υπ’ αριθ. 14/2011 απόφαση του
Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου γ) Άρθρα 5,6 και 7 του από 24-09-20-10-1958 Β.Δ/τος
(ΦΕΚ Α΄ 171/1958) «περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα δ) Άρθρο 21 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 224/1997) «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης» ε) Η αριθ. 223/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής με την
επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων. ζ) Η αριθ. 224/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης σχετικής με την επιβολή του δικαιώματος βοσκής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συντάσσει τον παρακάτω βεβαιωτικό κατάλογο πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης
ζώων, για τον κτηνοτρόφο Μυριοφύτου Αθανάσιο του Ευσταθίου, κάτοικο Νεοχωρίου, που
εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου.
α/α Ονοματεπώνυμο
Α.Φ.Μ.
Κάτοικος Αριθ.
Οφειλόμενο ποσό
υπόχρεου
ζώων
1.
Μυριοφύτου
Αθανάσιος 051104661 Νεοχωρίου 58
480,52€
του Ευσταθίου
Ν. Ξάνθης (αγελάδες)

2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Κυριάκο, να προβεί ενώπιον των
δικαστικών αρχών, σε κάθε αναγκαία δικαστική ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-8-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

