Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3 /2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
ης

Αριθμ.Αποφ. -3-

ΠΕΡΙ: Επιβολή Δικαιώματος Βοσκής
για το έτος 2011

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από
την με αριθμό 7742/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)
μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
Κανένας
2.Μανουσαρίδης Νικόλαος
3.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
4.Κώττη Καλλιόπη
5.Ξανθόπουλος Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Για την επιβολή δικαιώματος βοσκής έτους 2011 στη Δημοτική μας Κοινότητα, προτείνω όπως κάθε χρόνο ο κάθε κτηνοτρόφος
να βόσκει τα ζώα του στη κτηματική περιοχή του χωριού του και για τη Δημοτική βοσκή ¨ΑΧΛΑΔΑ¨
να μπορούν να εισέλθουν ετεροδημότες αφού καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δήμο Ξάνθης και εγκριθεί από το Συμβούλιο μας, με τον όρο να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την βοσκή αυτή από δημότες
μας. Επίσης προτείνω μετά από διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων της περιοχής, ότι δεν έμειναν κοινόχρηστες διαθέσιμες εκτάσεις , να γίνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας
να μην πληρώνουν βοσκή για τα ζώα τους, διότι: Στο αγρόκτημα Λεύκης τα κοινόχρηστα παραχωρούνται
και καλλιεργούνται από τους κατοίκους του οικισμού, ως προσωρινός γεωργικός κλήρος, στο Πετροχώρι
υπάρχει το πεδίο βολής του στρατοπέδου, στο Εύμοιρο και στη Νέα Μορσίνη υπάρχει η Βιοτεχνική
περιοχή Ξάνθης, το πεδίο βολής και τέλος στη Βιομηχανική περιοχή που εξυπηρετούσε μέχρι πρόσφατα
τους κτηνοτρόφους υπάρχει ιδιωτική φύλαξη και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
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Με ψήφους τεσσάρων έναντι ενός προτείνει να πληρώνουν κανονικά όλοι οι κτηνοτρόφοι το
δικαίωμα βοσκής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για το λόγο ότι σε κάθε οικισμό υπάρχουν
έστω και ελάχιστες βοσκές, υπάρχουν ποτίστρες των οποίων όλα τα έξοδα που προκύπτουν καλύπτονται
από τον Δήμο και τέλος όλοι οι κτηνοτρόφοι επιδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η πρόταση αυτή
κατατέθηκε από τον κ. Μπακιρτζή Χαράλαμπο και συμφώνησαν η κ. Κώττη Καλλιόπη και ο κ.Χρήστος
Ξανθόπουλος.
Ο κ. Μανουσαρίδης Νικόλαος είπε ότι θα συμφωνούσε με την μη πληρωμή βοσκής, αν δεν υπήρχαν
οι παροχές νερού (ποτίστρες), τα έξοδα των οποίων πληρώνονται όλα από τον Δήμο Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρεάδης Αναστάσιος δεν συμφώνησε με την πρόταση αυτή και είπε ότι η άποψη

και πρότασή του, είναι αυτή που αναγράφεται στην εισήγησή του.
Κατά τα λοιπά αποφασίσθηκε ομόφωνα ο κάθε κτηνοτρόφος θα βόσκει τα ζώα του στη κτηματική
περιοχή του χωριού του και για την Δημοτική βοσκή ΑΧΛΑΔΑ θα μπορούν να εισέλθουν ετεροδημότες
αφού καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Ξάνθης και εγκριθεί από το Συμβούλιο μας και το Δημοτικό
Συμβούλιο, με τον όρο να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την βοσκή αυτή από δημότες μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011
_____________________________________________________________________________________
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ,Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

