ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 54

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου
για την ανανέωση απόφασης διατήρησης οικόσιτων ζώων
σε χωριά και οικισμούς

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.9698/17-3-2016 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Γουναρίδης Στυλιανός
20) Παρτσαλίδου Δέσποινα
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χασάν Ογλού Φερτούν
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Βασιλούδης Ηλίας
7) Τόπ Ισμέτ
3) Μούρκας Χρήστος
8) Τσεγγελίδης Ιωάννης
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
9) Χασάν Ογλού Ορχάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Ενότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την από 3-3-2016 εισήγηση του
γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«Οικόσιτα ζώα και πτηνά καλούνται τα ολιγάριθμα ζώα και πτηνά, συνήθως περισσότερα από ένα
είδος, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας αγροτικής οικογένειας σε γαλακτομικά προϊόντα, κρέας και
αυγά. (άρθρο 1 , Υγειονομική διάταξη Υ1β/2000/1995 , ΦΕΚ 343/1995 τεύχος Β')
Σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκων (συνοικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις), με
εξαίρεση εκείνους που είναι τουριστικοί χώροι ή παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, ή στις παρυφές
πόλεων, με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, χαρακτηριζομένων ως γεωργοκτηνοτροφικών,
επιτρέπεται η χωρίς άδεια διατήρηση εύλογου αριθμού οικόσιτων ζώων ή και πτηνών ανάλογα με τις
τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές ή αστικές συνθήκες, που επικρατούν στους κατοικημένους αυτούς τόπους και
της πυκνότητας των κατοικιών, εφόσον τα ζώα ή τα πτηνά αυτά διατηρούνται σε κατάλληλες
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οι ανωτέρω πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και
προστασίας του περιβάλλοντος, και θα βρίσκονται, πλησιέστερα προς την κατοικία του ιδιοκτήτη τους, από
κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί
τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που θα βρίσκονται μερικά μέτρα από την
κατοικία τους, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον (30) μέτρα από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή
εργαστήριο ή βιοτεχνία και με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ομοίως οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι
υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
Τον μέγιστο αριθμό των οικόσιτων ζώων ή πτηνών, κατ' είδος που μπορεί να διατηρεί κάθε
οικογένεια, σύμφωνα, καθορίζει με απόφασή του ο οικείος Περιφερειάρχης, για κάθε πόλη, κωμόπολη,
χωριό ή οικισμό και όχι χωριστά για κάθε περίπτωση, αφού λάβει υπόψη τους, εισήγηση της Α/θμιας
Επιτροπής ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (άρθρο 15 , Υγειονομική
διάταξη Υ1β/2000/1995 ,ΦΕΚ 343/1995 τεύχος Β')
Η επιτροπή σταυλισμού είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης
για κάθε θέμα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και
μέτρων του άρθρου 10, καθώς και για την παροχή γνώμης για θέματα της περίπτωσης β' του άρθρου 3 και
για θέματα των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012 (άρθρο 4 παρ. 2 , Ν. 4056/2012 ,
ΦΕΚ Α΄52/12.03.2012)
Για την διατήρηση οικόσιτων ζώων, σε χωριά και οικισμούς του Νομού Ξάνθης ισχύει
3254/10.07.1987 απόφαση του Περιφερειάρχη Ξάνθης.
Στην απόφαση αυτή για τους οικισμούς του Δήμου Ξάνθης ισχύουν τα παρακάτω:
Περιοχή
Αριθμός κατά είδος ζώου
Σε κάθε χωριό οικισμό της Κοινότητας
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
(Δημοτική Κοινότητα) Ευμοίρου
πάχυνσης
 2 χοίροι πάχυνσης
 20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
 1 μόνοπλο
 50 ωοτόκα
 10 κουνέλια
 40 περιστέρια
Στα χωριά και οικισμούς του Γέρακα
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
 2 χοίροι πάχυνσης
 20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
 3 μόνοπλα
 50 ωοτόκα
 10 κουνέλια
 40 περιστέρια
Στον Δαφνώνα
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
 2 χοίροι πάχυνσης
 20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
 3 μόνοπλα
 50 ωοτόκα
 10 κουνέλια
 40 περιστέρια
Στους οικισμούς του Καριοφύτου
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
 2 χοίροι πάχυνσης
 20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
 3 μόνοπλα
 50 ωοτόκα
 10 κουνέλια
 40 περιστέρια

Στους οικισμούς του Νεοχωρίου
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
 2 χοίροι πάχυνσης
 20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
 3 μόνοπλα
 50 ωοτόκα
 10 κουνέλια
 40 περιστέρια
Στα Κομνηνά
 3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης

Περιοχή

Στα χωριά και οικισμούς της Πασχαλιάς

Στα χωριά και οικισμούς των Κιμμερίων

Στο Λυκοδρόμιο (της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης)





























Αριθμός κατά είδος ζώου
2 χοίροι πάχυνσης
20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
3 μόνοπλα
50 ωοτόκα
10 κουνέλια
40 περιστέρια
3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
2 χοίροι πάχυνσης
20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
3 μόνοπλα
50 ωοτόκα
10 κουνέλια
40 περιστέρια
1 γαλακτοφόρος αγελάδα και 1 μόσχος
πάχυνσης
1 χοίρος πάχυνσης
10 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
2 μόνοπλα
50 ωοτόκα
10 κουνέλια
30 περιστέρια
3 γαλακτοφόρες αγελάδες και 4 μόσχοι
πάχυνσης
2 χοίροι πάχυνσης
20 αιγοπρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας
3 μόνοπλα
50 ωοτόκα
10 κουνέλια
40 περιστέρια

Με το 27072/09.12.2015 έγγραφο του τμήματος φυτικής & ζωικής παραγωγής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ζητείται η άποψη του Δήμου
μας για την επικαιροποίηση ανανέωση της απόφασης διατήρησης οικόσιτων ζώων στους οικισμούς του
Δήμου Ξάνθης
Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'):
Το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό
Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί
όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να καταθέσει την πρόταση του σχετικά με τον αριθμό των οικόσιτων
ζώων που διατηρούνται εντός των οικισμών.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την ανανέωση απόφασης διατήρησης οικόσιτων ζώων σε
χωριά και οικισμούς σύμφωνα με την αριθμ.3254/10.07.1987 απόφαση του Περιφερειάρχη Ξάνθης.
………………………………………………………………………………………………..............................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

