ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
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 Σταυρούπολης.

Αριθ. Απόφασης 163

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 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 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλιππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
9. Καλογερής Κρίτων
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Θέμα εξ αναβολής) έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ. 32757/25-5-2012 εισήγηση του γραφείου εσόδων η οποία αφορά τη 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 Σταυρούπολης, και η οποία έχει ως εξής:
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 Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή, κάτοικο Μέγα Ευμοίρου, που εισήγαγε και βόσκει
αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης.
α/α Ονοματεπώνυμο
υπόχρεου
1.
Τσακιτζή Οζέλ
του Χαμδή

Α.Φ.Μ

Κάτοικος

137872741

Μεγάλου Ευμοίρου
Δήμου Ξάνθης

Αριθ.
Ζώων
1.200
(αίγες)

Βεβαιούμενο
ποσό
5.520,00 €

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 5.520,00 € προκύπτει :
Το δικαίωμα βοσκής του δημότη για κάθε μικρό ζώο είναι ποσού 0,70 € και κατά συνέπεια το
τετραπλάσιο είναι (0,70 Χ 4) = 2,80 €.
Το δικαίωμα ύδρευσης ζώων του δημότη για κάθε μικρό ζώο είναι ποσού 0,45 € και κατά συνέπεια το
τετραπλάσιο είναι (0,45 Χ 4) = 1,80 €.
Επομένως το βεβαιούμενο δικαίωμα βοσκής προκύπτει από τον αριθμό των ζώων Χ 2,80 €. Το
βεβαιούμενο δικαίωμα ύδρευσης ζώων προκύπτει από τον αριθμό των ζώων Χ 1,80 €.
Κατά συνέπεια :
- Δικαίωμα βοσκής
(αριθ. ζώων 1200 Χ 2,80 €) = 3.360,00 €
- Δικαίωμα ύδρευσης (αριθ. ζώων 1200 Χ 1,80 €) = 2.160,00 €
Σύνολο
5.520,00 €
Το άρθρο 5 παρ. 5 του από 24-09/20-10-1958 Β.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 171/1958) «περί των προσόδων δήμων
και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 703/1970 (ΦΕΚ Α΄ 219/16-10-1970)
αναφέρει :
«Οι καταστάντες δημόται συνεπεία αιτήσεως ή άλλως έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκησίμων
τόπων του δήμου ή της κοινότητος μετά τριετή από της εγγραφής των, πραγματικήν και συνεχή εις τον
δήμον ή κοινότητα εγκατάστασιν.
Κατά την τριετίαν ταύτην έχουν το δικαίωμα χρήσεως των βοσκησίμων τόπων επί την καταβολή του δια
τους δημότας καθοριζομένου εκάστοτε δικαιώματος βοσκής προσαυξημένου κατά 20% ».
Από το υπ΄ αριθ. 8269/20-02-2012 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Δ.Ε. Σταυρούπολης δεν προκύπτει
πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση του κ. Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή, στον οικισμό της Σταυρούπολης
και κατά συνέπεια χρησιμοποιεί τις εν λόγω βοσκές αυθαίρετα.
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.Εκ παραδρομής σε δύο (2) σημεία της αριθ. 16979 / 07-03-2012 εισηγήσεως, τα οποία είναι
υπογραμμισμένα στην παρούσα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αναφέρονται ως μεγάλα ζώα, ενώ είναι μικρά
ζώα (αίγες), δίχως αυτό να επηρεάζει το βεβαιούμενο ποσό των πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και
ύδρευσης ζώων τα οποία υπολογίσθηκαν σωστά (δηλ. ως μικρά ζώα) σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Στο Δημοτικό συμβούλιο της 26-3-2012 το Σώμα αποφάσισε να αποσυρθεί το θέμα προκειμένου να
γνωμοδοτήσει η Νομική Υπηρεσία αν κατά την περίοδο που εισηγείται η Τοπική Κοινότητα τη σύνταξη
βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης ζώων για τον εν λόγω
κτηνοτρόφο, αν αυτός πληρούσε τα κριτήρια του Νόμου για χρήση των βοσκοτόπων της Τοπικής
Κοινότητας Σταυρούπολης.
Η Νομική Υπηρεσία με την αριθ. πρωτ. 32296/22-5-2012 γνωμοδότηση της αναφέρει τα εξής:
Μετά από διαβίβαση του με αριθμό 3/26-3-2012 πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, με το
οποίο ζητούνταν από τη Νομική Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει εάν για την περίοδο που εισηγείται η
Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής
και ύδρευσης ζώων για τον κτηνοτρόφο Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή, αυτός πληρούσε τα κριτήρια του
Νόμου για χρήση των βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης ή όχι, γνωμοδοτώ ως εξής;
Α/ Σύμφωνα με το Β.Δ. 24/1958 (ΦΕΚ 171/1958 Τ.Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι:
Στο άρθρο 5: «1.Οι βοσκήσιμοι τόποι, που ευρίσκονται στην περιφέρεια οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή ή κατοχή έχουν οι
συγκεκριμένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται στους δημότες για τη βοσκή των ζώων αυτών. Το περίσσευμα που
απομένει διατίθεται με δημοπρασία. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρεις
κτηνοτροφικές περιόδους, θερινές ή χειμερινές."
"2.Εκαστος δημότης δικαιούται όπως βόσκη εντός των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων
τόπων: α)Δωρεάν 4 μεγάλα και 10 μικρά ζώα (πρόβατα, αίγες). β) Επί καταβολή ετησίου
δικαιώματος, προσδιοριζομένου κατά κεφαλήν ζώου δι`αποφάσεως του Συμβουλίου, δια τα

κατεχόμενα πέρα του ανωερου αριθμού ζώα. "Το δικαίωμα βοσκής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο
των 70 και ανώτερο των 120 δραχμών για κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των 120 και ανώτερο των 180
δραχμών για κάθε μεγάλο ζώο". Δια τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρις εξ μηνών και τα θηλάζοντα
μεγάλα ζώα μέχρις εξ μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα
βοσκής. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται εις το ακέραιον ασχέτως της χρονικής διαρκείας της
χρήσεως της βοσκής, επιβάλλεται δε και εις περιπτώσεις υπάρξεως βελτιωμένου βοσκοτόπου.
Κύριοι ή καθ`οιονδήποτε τρόπον κάτοχοι βοσκησίμων τόπων συνολικώς μεγαλυτέρων των 500
στρεμμάτων, δεν δικαιούνται χρήσεως των δημοτικών ή κοινοτικών βοσκησίμων τόπων".
3.Εκαστος δημότης δικαιούται να διατηρή δια την φύλαξιν ανά εκατόν πεντήκοντα μικρών ζώων
του ένα ετεροδημότην ποιμένα, δικαιούμενον να βόσκη τα ανήκοντα αυτώ τεσσαράκοντα μικρά και
πέντε μεγάλα ζώα επί ετησία καταβολή δικαιώματος διπλασίου του δια τους δημότας καθορισθέντος.
Πρός φύλακας ποιμένας εξομοιούνται οι επίμορτοι καλλιεργηταί αγρών ανηκόντων εις δημότας
δικαιούμενοι να βόσκουν τα αυτά προς τους φύλακας ποιμένας ζώα επί καταβολή του δι`αυτούς
καθορισθέντος δικαιώματος. Ο ετεροδημότης ποιμήν ο προσλαμβανόμενος υπό όρους εταιρείας
υποχρεούται να καταβάλη δια τα ζώα αυτού το διπλάσιον του δια τα ζώα των δημοτών καθορισθέντος
δικαιώματος. Τα ζώα τούτου εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να είναι περισσότερα του ημίσεως του
αριθμού των ζώων του μετ`αυτού συμβληθέντος δημότου.
Η υφ`οιονδήποτε όρον πρόσληψιν ετεροδημότου ποιμένος επιτρέπεται μόνον κατόπιν
προηγουμένης εγγράφου αδείας του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος.
4. Εαν το συμβούλιον παραλείψη να καθορίση το δικαίωμα, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το
κατά το προηγούμενον έτος καθορισθέν τοιούτον.
5."Oι καταστάντες δημόται συνεπεία αιτήσεως ή άλλως, έχουν δικαίωμα καρπωσεως των
βοσκησίμων τόπων του δήμου ή της κοινότητος μετά τριετή, από της εγγραφής των, πραγματικήν
και συνεχή εις τον δήμον ή κοινότητα εγκατάστασιν. Κατά την τριετίαν ταύτην έχουν το δικαίωμα
χρήσεως των βοσκησίμων τόπων επί τη καταβολή του δια τους δημότας καθοριζομένου εκάστοτε
δικαιώματος βοσκής προσηυξημένου κατά 20%".
6. Εις τας δημοπρασίας ενοικιάσεως, των βοσκησίμων τόπων, περί ών η παρ. 1, λαμβάνουν μέρος
μόνον κατ`επάγγελμα κτηνοτρόφοι, επί ποινή ακυρότητος της δημοπρασίας.
7. …..8. Η έκτασις η οποία αντιστοιχεί εις τον αριθμόν των ζώων δημότου, εις τον οποίον
παρέχεται το δικαίωμα βοσκής εντός της συνολικής βοσκησίμου εκτάσεως του δήμου ή της κοινότητος,
συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισμόν της συνολικώς χρησιμοποιουμένης υπ`αυτού γεωργικής ή
κτηνοτροφικής εκτάσεως. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας
καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης παραγράφου.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ότι:"1.Το Συμβούλιον δι`αποφάσεως του λαμβανομένης δύο τουλάχιστον
μήνας προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.Α` Ορίζει:α) Λεπτομερώς κατά θέσεις και έκτασιν
τους βοσκησίμους τόπους τον τρόπον της χρήσεως αυτών και τον αριθμόν των ζώων μεγάλων η
μικρών ών επιτρέπεται η βοσκή.
Εν ανεπαρκεία των βοσκησίμων τόπων το συμβούλιον ορίζει κατά δημότην τον ανώτατον αριθμόν των
μικρών και μεγάλλων ζώων αυτού, των οποίων επιτρέπεται η βοσκή εν αυτοίς.
β)Το τυχόν υπάρχουν περίσσσευμα βοσκησίμων τόπων κατ`έκτασιν, όρια και το είδος των δεκτών
προς βοσκήν εις αυτό ζώων.
γ)Το ετήσιον δικαίωμα βοσκής των ζώων όπερ υποχρεούται να καταβάλη πας όστις νομίμως βόσκει
τα ζώα του εις τας βοσκάς.
Β` Βεβαιοι δια λεπτομερούς καταλόγου καταχωριζομένου εις την απόφασιν αυτού, τον ολικόν
αριθμόν των μικρών και μεγάλων ζώων τα οποία δικαιούται έκαστος να εισάγη εις τας βοσκάς"
2. Εάν ο αριθμός ζώων δημότου υπερβαίνη το κατά τας επιτοπίους συνθήκας όριον της μικράς
κτηνοτροφίας, όπερ δεν δύναται να είναι δι`εκάστην κτηνοτροφικήν οικογένειαν δημότου μεγαλύτερον
των εκατόν πεντήκοντα μικρών και των δέκα πέντε μεγάλων ζώων, το συμβούλιον υποχρεούται δια της
ανωτέρω αποφάσεως του να προσδιορίση δικαίωμα βοσκής ηυξημένον και ανάλογον προς την
μισθωτικήν αξίαν της χορτονομής των βοσκησίμων τόπων. Εαν το συμβούλιον παραλείψη να ορίση
ηυξημένον δικαίωμα βοσκής, τούτο λογίζεται επιβεβλημένον εις το διπλάσιον του ορισθέντος δια τους
έχοντας κάτω των εκατόν πεντήκοντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων ζώων.

Εν περιπτώσει ανεπαρκείας των βοσκησίμων τόπων, το δικαίωμα βοσκής ορίζεται ηυξημένον και πάντως
ουχί πέρα του τετραπλασίου του καθορισθέντος δια τα κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
προηγουμένου άρθρου βόσκοντα ζώα των δημοτών και ετεροδημοτών`.
Ενώ στο άρθρο 7 του ανωτέρω Βασιλικού Διατάγματος ορίζεται ότι: «1. Επί της αποφάσεως του
συμβουλίου αποφαίνεται ητιολογημένως ο νομάρχης εγκρίνων η μεταρρυθμίζων ταύτην εντός δέκα πέντε
ημερών αφ`ής περιήλθεν εις την Νομαρχίαν.
2. Η απόφασις του νομάρχου επικολλάται εις την θύραν των ναών του δήμου ή κοινότητος προς
γνώσιν των ενδιαφερομένων και εγκατάστασιν αυτών εις τους προσδιορισθέντας δι`εάν έκαστον
βοσκησίμους τόπους.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Ο έλεγχος σκοπιμότητος του νομάρχου, περί ου αι διατάξεις του ανωτέρω αρθρου 7
κατηργήθη δια του αρθρου 46 του Νόμ. 180/1975. Ηδη άρθρ. 226 της κωδικοποιήσεως του Π.Δ.
933/1975.
3.Η εγκατάστασις του κτηνοτρόφου εις τας βοσκάς ενεργείται επί τη βάσει εγγράφου αδείας του
δημάρχου η προέδρου κοινότητος εις ήν αναγράφεται το ονοματεπώνυμον αυτού, η θέσις εις ήν θα
εγκατασταθή το ποίμνιον, ο αριθμός των ζώων και ο αριθμός των ζώων και ο αριθμός του διπλοτύπου
εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής. Ο άνευ αδείας εγκατασταθείς θεωρείται ως αυθαιρέτως
βόσκων το ποιμνιόν του.
4.Τας έριδας των κτηνοτρόφων προς αλληλους ή προς τον δήμον η κοινότητα τας αφορώσας
την εγκατάστασιν των ποιμνίων των εις τους βοσκησίμους τόπους δικάζει κατά την διαδικασίαν των
προσωρινών μέτρων ο ειρηνοδίκης, εφαρμόζων τας περί του θέματος τούτου νομίμως εγκεκριμένας
αποφάσεις των συμβουλίων και εν ελλείψει τοιούτων επιλύει ταύτας κατά την κρίσιν του.
5. Κατά τον αυτόν τρόπον προστατεύεται και η επί των βοσκησίμων τόπων νομή του δήμου ή
κοινότητος κατά παντός κτηνοτρόφου βόσκοντος εν αυτοίς αυθαιρέτως και εν γένει κατά παράβασιν των
περί της διαθέσεως των βοσκών διατάξεων του παρόντος.
"6.Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης, βόσκων αυθαιρέτως το ποίμνιόν του εις τους
βοσκησίμους τόπους, υποχρεούται εις καταβολήν δικαιώματος βοσκής ουχί πλέον του διπλασίου,
πάντως δε ανωτέρου του καθορισθέντος δια τα κανονικώς βόσκοντα ζώα των δημοτών. Η διαπίστωσις
της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της
δασικής υπηρεσίας, ο δε καθορισμός του καταβλητέου δικαιώματος ενεργείται δι`αποφάσεως του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ως αυθαίρετος βοσκή δεν θεωρείται η βοσκή ζώων οδηγουμένων
εις θερινάς ή χειμερινάς βοσκάς, εφ`όσον η παραμονή αυτών εις την περιφέρειαν δήμου ή κοινότητος δεν
παρατείνεται πέρα των 48 ωρών".
Στο δε άρθρο 8 ορίζεται ότι: «Αν το συμβούλιο δεν εκδώσει για κάθε έτος απόφαση διάθεσης των
βοσκήσιμων τόπων ισχύει η προηγούμενη απόφαση".
B/Με το ν.2539/1997 (Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Α΄ 244)
συνεστήθησαν στο νομό Ξάνθης μεταξύ άλλων ο Δήμος Ξάνθης και ο Δήμος Σταυρούπολης και
καταργήθηκαν ορισμένες κοινότητες που συνενώθηκαν με τους δύο άνω Δήμους. Στους δε πρώην
Δήμους και Κοινότητες που καταργήθηκαν λόγω συνενώσεώς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
1416/1984, εφαρμόστηκαν αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού, οι περί δημοτικών και κοινοτικών
διαμερισμάτων και των Τοπικών Συμβουλίων διατάξεις του ν. 2539/1997. Προβλέπουν οι διατάξεις
αυτές και τα εξής :«Στους δήμους και τις κοινότητες, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο η εδαφική
περιφέρεια κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. … αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του
νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο «δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα», το οποίο
περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α.» (άρθρο 2 παρ. 10), άρα και τα όρια των
βοσκήσιμων εκτάσεων σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα παρέμειναν ως είχαν στις πριν
την εφαρμογή του εν λόγω νόμου προηγούμενες κοινότητες.
Στη συνέχεια με το νόμο 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα ορίστηκε στο άρθρο 2 αυτού ότι: «1……….2…………..3.Οι Δήμοι διαιρούνται σε
δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 117. 4. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που
συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που
καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής
περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται "Τοπικό Διαμέρισμα".
Ηδη μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2011, που ισχύει από 1-1-2011, συστάθηκαν μεταξύ άλλων
στο Νομό Ξάνθης ο Δήμος Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη, αποτελούμενος από τους Δήμους Ξάνθης και

Σταυρούπολης οι οποίοι καταργήθηκαν (άρθρο 1 παρ. 37). Κατά δε το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω νόμου
ορίζεται ότι: «1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται
από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής ΑυτοΔιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι
εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα
του πρώην δήμου ή της κοινότητας. 2.Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ
114 Α), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και
σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους
3…………4…………
Αρα και τα όρια των βοσκήσιμων εκτάσεων σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα
παρέμειναν κατ’αντιστοιχία ως είχαν στα πριν την εφαρμογή του εν λόγω νόμου προηγούμενα
Τοπικά ή Δημοτικά Διαμερίσματα, με αντίστοιχο έτσι δικαίωμα χρήσης των βοσκοτόπων από τους
δημότες της κάθε τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.
Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: « Το συμβούλιο στα όρια της
τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο
για: α)………….,β)…………, γ)………………, δ)τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που
βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι: το κάθε τοπικό συμβούλιο
εισηγείται περί του τρόπου διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της κάθε
τοπικής κοινότητας, δίνοντας το δικαίωμα να βόσκουν σε αυτά οι δημότες και κάτοικοι της κάθε
τοπικής ή δημοτικής κοινότητας αντίστοιχα.
Ετσι στο σημερινό Δήμο Ξάνθης, υπάρχουν βοσκήσιμες εκτάσεις στις Δημοτικές Κοινότητες
Ξάνθης, Ευμοίρου και Κιμμερίων καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες Σταυρούπολης, Καρυοφύτου,
Γέρακα, Κομνηνών, Πασχαλιάς, Νεοχωρίου και Δαφνώνα, που έχουν διατηρήσει το όρια των πρώην
ομώνυμων δημοτικών διαμερισμάτων και πιο πριν των πρώην κοινοτήτων, με αντίστοιχο δικαίωμα
χρήσης του βοσκότοπου των δημοτών και κατοίκων της κάθε τοπικής ή δημοτικής κοινότητας
αντίστοιχα.
Γ/Σε εφαρμογή των ανωτέρω και μετά από τη λήψη σχετικών αποφάσεων των τοπικών
συμβουλίων και σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, λήφθηκε η υπ’αριθμ.
224/11-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 13/18-72011 απόφαση του ίδιου συμβουλίου, με την οποία προσδιορίστηκε το δικαίωμα βοσκής για το έτος 2011
για τους κτηνοτρόφους της κάθε τοπικής ή δημοτικής κοινότητας του Δήμου Ξάνθης που ανήκει ο
καθένας, ενώ τα ονόματα των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δήλωσαν τον αριθμό των ζώων, τα οποία
επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης, Κιμμερίων, Ευμοίρου και
Τοπικών Κοινοτήτων Σταυρούπολης, Καρυοφύτου, Γέρακα, Κομνηνών, Πασχαλιάς, Νεοχωρίου και
Δαφνώνα, όπου δηλαδή ανήκει ο καθένας, επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω πρώτη απόφαση και
αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ετσι με τις ανωτέρω αποφάσεις όλες οι βοσκές της κάθε τοπικής
και δημοτικής ενότητας του Δήμου Ξάνθης είναι στη διάθεση των δημοτών κτηνοτρόφων μέσα στα όρια
των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του καθενός. Στη συνέχεια και σε εφαρμογή της ανωτέρω
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκε χρηματικός κατάλογος από την Οικονομική
Υπηρεσία Δ.Ξάνθης, στον οποίο υπολογίστηκε το ύψος του δικαιώματος βοσκής για τον κάθε
κτηνοτρόφο, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων του και μετά από εξακρίβωση της ορθότητας των
δηλωθέντων στοιχείων των κτηνοτρόφων από τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης, όπως αυτά είναι
καταχωρημένα στην κτηνιατρική βάση δεδομένων του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ξάνθης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο Ξάνθης, ο κτηνοτρόφος Τζακιτζή
Οζέλ υπέβαλε στις 11-4-2011 υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο Ξάνθης, βάσει της οποίας δήλωνε ότι θα
εισάγει τα ζώα του στο βοσκότοπο της τοπικής κοινότητας Γέρακα, ως κάτοικος του οικισμού
Μέγα Ευμοίρου και συγκεκριμένα ότι θα βόσκει 1.200 κατσίκια.
Με βάση τη δήλωσή του αυτή, γράφηκε στην ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως
δικαιούχος βοσκής στο βοσκοτόπι της τοπικής Κοινότητας Γέρακα με δικαίωμα βοσκής 1.200
κατσικιών.
Μάλιστα ο ανωτέρω πλήρωσε το δικαίωμα βοσκής στο βοσκοτόπι της τοπικής κοινότητας
Γέρακα με το υπ’αριθμ. 1082/22-11-2011 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ξάνθης (βλ. σχετ. το
υπ’αριθμ. πρωτοκ. 30916/16-5-2012 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης). Ενώ η αναφορά

της Σταυρούπολης ως διεύθυνση κατοικίας του στο διπλότυπο είσπραξης, η οποία έγινε όπως βεβαιώνει
η υπηρεσία, μετά από δική του δήλωση, δεν επηρεάζει το δικαίωμα χρήσης της βοσκής στην τοπική
κοινότητα Γέρακα, ούτε επιφέρει αλλαγή ως προς το δικαίωμά του αυτό (βλ. σχετικ. το ίδιο ανωτέρω
έγγραφο).
Κατόπιν, κατά το μήνα Μάϊο του 2011, διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
Σταυρούπολης αυθαίρετη βοσκή του ανωτέρω κτηνοτρόφου στη βοσκή της τοπικής κοινότητας
Σταυρούπολης, χωρίς να έχει δικαίωμα βοσκής σε αυτήν και κλήθηκε γι αυτό με έγγραφη όχληση να
αποχωρήσει άμεσα από τη βοσκή της κοινότητας Σταυρούπολης, πλην όμως αυτός δεν την εγκατέλειψε,
παρά εξακολουθούσε να παραμένει αυθαίρετα στα βοσκοτόπια της κοινότητας αυτής για όλο το 2011 (β.
σχετ. το με αριθμό πρωτοκόλλου 21339/11-5-2011 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης προς
τον ανωτέρω με αποδεικτικό παραλαβής της και το με αριθμό πρωτοκόλλου 70773/30-12-2011 παρόμοιο
έγγραφο προς τον κτηνοτρόφο).
Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη (άρθρο 6 παρ.3 και 6 του ΒΔ 24/1958) ο ανωτέρω
κτηνοτρόφος ορθώς θεωρήθηκε αυθαίρετα βόσκων το ποίμνιόν του στην τοπική κοινότητα
Σταυρούπολης.
Επειδή «κτηνοτρόφος δημότης βόσκων αυθαιρέτως το ποίμνιόν του τους εις τους βοσκήσιμους
τόπους υποχρεούται εις την καταβολήν δικαιώματος βοσκής ουχίν πλέον του διπλασίου….»
Επειδή η διαπίστωση της αυθαίρετης βοσκής του στο βοσκοτόπι της τοπικής κοινότητας
Σταυρούπολης διαπιστώθηκε πράγματι από όργανα του Δήμου.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς εισηγήθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης
την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής στη βοσκή της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης και
σε βάρος του ανωτέρω κτηνοτρόφου, για το έτος 2011, δεδομένου ότι αυτός δεν πληρούσε τα
κριτήρια του νόμου για τη χρήση των βοσκοτόπων της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης, για
όλους του λόγους που στο σκεπτικό μου αναφέρω.
Προς ενίσχυση της ορθής εισήγησης της υπηρεσίας, που αποδεικνύει την αυθαίρετη βοσκή του
ανωτέρω, προσκομίζω συνημμένα και επικαλούμαι τα εξής έγγραφα:
1/Το από 11-5-2011 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης, που του κοινοποιήθηκε στις 12-52011 στο Μέγα Εύμοιρο από την δημοτική υπάλληλο Ασικίδου Μαρία, προκειμένου να αποχωρήσει από
το βοσκοτόπι της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης, δεδομένου ότι αυθαίρετα μετέφερε εκεί τα ζώα του
(σχετικό 1).
2/Η από 11-4-2011 υπεύθυνη δήλωσή του, όπου ως κάτοικος Μέγα Ευμοίρου της Τοπικής Κοινότητας
Γέρακα, με την οποία δηλώνει ότι θα εισάγει τα ζώα του στο βοσκοτόπι της τοπικής κοινότητας Γέρακα
(σχετικό 2).
3/Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30916/16-5-2012 έγγραφο της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης προς τη
Νομική Υπηρεσία (σχετικό 3).
4/Η με αριθμό 224/11-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνημμένο τον κατάλογο των
κτηνοτρόφων και το βοσκότοπο που έχει δικαίωμα να βόσκει ο καθένας (σχετικό 4).
5/Το με αριθμ. 1082Σ/22-11-2011 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ξάνθης (σχετικό 5).
6/Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5329/10-5-2012 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης όπου προκύπτει ότι η κτηνοτροφική του εγκατάσταση βρίσκεται στο Μέγα Εύμοιρο
της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα (σχετικό 6).
7/Το από 25-4-2012 έγγραφο του ΟΓΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο ανωτέρω κτηνοτρόφος είναι
εγκατεστημένος στο Γέρακα για το έτος 2011 (σχετικό 7).
8/Αντίγραφο του ΟΣΔΕ έτους 2011, από όπου προκύπτει ότι η κτηνοτροφική εκμετάλλευση του
ανωτέρω βρίσκεται στο Μέγα Εύμοιρο της Κοινότητας Γέρακα (σχετικό 8).
9/Το από 30-12-2011 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης προς τον ανωτέρω κτηνοτρόφο
για την αποχώρησή του από τις βοσκές της αυτής τοπικής κοινότητας, το οποίο παρέλαβε ως κάτοικος
Μέγα Ευμοίρου Κοινότητας Γέρακα στις 2-1-2012 (σχετικό 9).
Περαιτέρω δε ισχυρισμοί του ανωτέρω κτηνοτρόφου ότι δήθεν ήταν κάτοικος Σταυρούπολης κατά το
έτος 2011 και άρα είχε δικαίωμα βοσκής στο βοσκοτόπι της αυτής τοπικής κοινότητας, αναιρούνται από
το γεγονός ότι ουδέποτε ζήτησε την τροποποίηση της αρχικής υπεύθυνης δήλωσής του για αλλαγή τόπου
βοσκής, ουδέποτε ζήτησε αλλαγή της κτηνοτροφικής του μονάδας στο Κτηνιατρείο και κατ’επέκταση
ουδέποτε είχε ή απέκτησε δικαίωμα χρήσης του βοσκοτοπιού στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης.
Από την άλλη, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Σταυρούπολη, που του χορηγήθηκε από το Δήμο

Ξάνθης τον Σεπτέμβριο του 2011, ανακλήθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, μετά από διαπίστωση των
υπηρεσιών του Δήμου ότι δεν είχε πραγματική κατοικία στην Σταυρούπολη, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι για το ενδιάμεσο διάστημα απέκτησε δικαίωμα χρήσης της βοσκής στην τοπική κοινότητα
Σταυρούπολης, αφού κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της υπηρεσίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) η από 10-05-2011 έγγραφη καταγγελία – αναφορά, δύο (2) κτηνοτρόφων της τοπικής κοινότητας
Σταυρούπολης, προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης, 2) το υπ΄ αριθ. 70773/30-12-2011 έγγραφο του Προέδρου
της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης, 3) το υπ΄ αριθ. 8269/20-02-2012 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου
Δ.Ε. Σταυρούπολης προς τον κ. Τσακιτζή Οζέλ, κατόπιν της από 13-01-2012 αίτησής του για χορήγηση
βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, 4) την από 16-02-2012 εξώδικη δήλωση – καταγγελία πέντε κτηνοτρόφων
της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης προς τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης η οποία
απεδόθη νομίμως με δικαστικό επιμελητή και κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε.
Σταυρούπολης, 5) η
υπ΄ αριθ. 02/2012 απόφαση του Συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
Σταυρούπολης, 6) Τα 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, 7) Το άρθρο 21 του
Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 224/1997) «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης», 8) Η αριθ.
223/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής με την επιβολή του δικαιώματος
ύδρευσης ζώων, 9) Η αριθ. 224/2011 απόφαση σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 377/18-7-2011 του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής με την επιβολή του δικαιώματος βοσκής, 10) την με αριθ. πρωτ.
32296/22-5-2012 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Εγκρίνει και συντάσσει τον παρακάτω βεβαιωτικό κατάλογο πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και
ύδρευσης ζώων, για τον κτηνοτρόφο Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή, κάτοικο Μέγα Ευμοίρου, που
εισήγαγε και έβοσκε αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Σταυρούπολης.
α/α Ονοματεπώνυμο
υπόχρεου
1.
Τσακιτζή Οζέλ
του Χαμδή

Α.Φ.Μ

Κάτοικος

137872741

Μεγάλου Ευμοίρου
Δήμου Ξάνθης

Αριθ.
Ζώων
1.200
(αίγες)

Βεβαιούμενο
ποσό
5.520,00 €

2) Εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος, να προβεί ενώπιον των
δικαστικών αρχών, σε κάθε αναγκαία δικαστική ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Μειοψήφησε ο δ.σ. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν διότι κατά δήλωσή του εκτιμά ότι το βεβαιούμενο ποσό είναι
υψηλό λόγω της παρούσης οικονομικής δυσπραγίας.
Λευκό δήλωσαν οι δ.σ. Μπεκτές Σαμπρή και Κολλάρος Γεώργιος.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-6-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

