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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 146

Περίληψη
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή
δικαιώματος βοσκής έτους 2013 σε βάρος των κτηνοτρόφων
του Δήμου Ξάνθης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 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
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
15) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
16) Μπένης Δημήτριος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
5) Βασιλούδης Ηλίας
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Βορίδης Δημήτριος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
21) Πούλιος Χρίστος
8) Ηλιάδης Θωμάς
22) Πατσίδου Δέσποινα
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καλογερής Κρίτων
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
14) Μαζαράκης Σπύρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης
5) Τσέπελης Εμμανουήλ
2) Μπεκτές Σαμπρή
6) Φιλίππου Φίλιππος
3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7) Τοπ Ισμέτ
4) Ταρενίδης Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης
αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6 ου θέματος οριστικά, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα
αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.17802/21-5-2013
εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
Σας αποστέλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης
της 15ης Μαϊου 2013, που περιλαμβάνει την 125 απόφασή της, και αφορά: Εισήγηση προς το Δημοτικού
Συμβούλιο για την επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2013 σε βάρος κτηνοτρόφων του Δήμου Ξάνθης
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.125/2013 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
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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.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ.Μπένη ο
οποίος ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση Γεωργίας και τη Δ/νση Σταυλισμού ζήτησε να συμπεριληφθεί
στη κατάσταση των κτηνοτρόφων της Δημοτικής ενότητας Ξάνθης και ο κ. ο Καραχότζα Ισμέτ διότι πληροί
τις προϋποθέσεις του νόμου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και α) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 72 του Ν.3852/10, β) τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του ΒΔ της
24/9-20/10/1958 και του άρθρου 1 του 1080/80, γ) τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2130/1993, δ) την από
17802/18-4-2013 εισήγηση του γραφείου Εσόδων, ε) Την αριθμ.125/2013 ομόφωνη απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής δ) Καθώς και τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση κανονιστικής 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).
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.
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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.
2. 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.
3. Διαπιστώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα εισαχθούν στις βοσκές είναι
αρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής.
4. Εγκρίνονται τα ονόματα των δικαιούχων κτηνοτρόφων, οι οποίοι δήλωσαν τον αριθμό των ζώων τα
οποία επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του Δήμου καθώς και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης,
Κιμμερίων, Ευμοίρου και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, που αναγράφονται στις αναλυτικές
καταστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
όπως αυτές εγκρίθηκαν από τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
5. Εγκρίνεται να συμπεριληφθεί στη κατάσταση των κτηνοτρόφων της Δημοτικής ενότητας Ξάνθης και ο κ.
Καραχότζα Ισμέτ διότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

