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Από το πρακτικό της 1 /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
ης

Αριθ.Αποφ.- 3 -

ΠΕΡΙ: Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων
της Δημοτικής Κοινότητας για
το έτος 2014

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου 2014,ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από
την με αριθμό 3227/20-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε ( 5 ) μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα ( 4 ) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση: Η συνεδρίαση συνήλθε μετά την μη
πραγματοποίηση της από 24-1-2014 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της εγκυκλίου 49/29-12-2010, μέρος Α/7 του Υπουργείου Εσωτερικών περί λειτουργίας Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων.
Σύμβουλοι Παρόντες
1. Ανδρεάδης Αναστάσιος (Πρόεδρος)
2. Ξανθόπουλος Χρήστος
3. Μπακιρτζής Χαράλαμπος
4. Κώττη Καλλιόπη

Σύμβουλοι Απόντες
1. Τζανετάκης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης
για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ΄΄ Διάθεση
βοσκήσιμων εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης για το έτος 2014΄΄, είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του Β.Δ. της 24/9 – 20/10/1958 ΄΄ περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχύουσων διατάξεων περί των εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων΄΄
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο -1- του Ν.1080 / 1980, το άρθρο 16 του
Ν.2130/1993 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια αυτής και για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να αποφασίσουμε
σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε
όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας για τα ζώα που κατέχουν και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.
3852/2010
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Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης των βοσκήσιμων
εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου για το έτος 2014 ως
εξής:
1. Να καθορίσει το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε δεκαπέντε (15 ) μεγάλα ζώα (αγελάδες
-άλογα-μουλάρια κ.λ.π.) και σε εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα (αιγοπρόβατα) .
2.α) Να ορίσει το δικαίωμα βοσκής για κάθε μικρό και μεγάλο ζώο κατά κεφαλήν όπως ο νόμος
ορίζει μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας και του ορίου πέραν της μικρής κτηνοτροφίας.
β) Το δικαίωμα βοσκής των ζώων οφείλεται στο ακέραιο άσχετα από το χρονικό διάστημα που

θα παραμείνουν τα ζώα στις βοσκές, πλην των περιπτώσεων διέλευσης των ποιμνίων αιγοπροβάτων
από την περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας προκειμένου να οδηγηθούν τα ζώα στις χειμερινές-θερινές βοσκές ή και στις περιοχές τους.
γ) Ζώα μικρά ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών και μεγάλα μέχρι δέκα (10) μηνών απαλλάσσονται
από το δικαίωμα βοσκής.
δ) Η χρήση των βοσκήσιμων εκτάσεων θα γίνεται όπως κάθε χρόνο, δηλαδή οι κτηνοτρόφοι του
κάθε οικισμού θα βόσκουν τα ζώα τους στην κτηματική περιοχή του οικισμού τους, σύμφωνα με
τους χάρτες οριστικής διανομής του 1930, πλην των κτηνοτρόφων της Π. Μορσίνης οι οποίοι θα
πηγαίνουν μέχρι τα χαλάσματα του Παλιού Πετροχωρίου λόγω της ποτίστρας.
ε) Στην περιοχή της Μόρσας μπορούν να πηγαίνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου και μόνον όμως όταν τους το επιτρέπει ο Στρατός.
3. α) Να ορίσει ότι οι κτηνοτρόφοι άλλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων απαγορεύεται να
βόσκουν τα ζώα τους στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου γιατί δεν υπάρχουν βοσκήσιμες εκτάσεις. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί ή και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι μπορούν να βόσκουν τα ζώα
τους μόνο στην δημοτική βοσκή ΄΄ΑΧΛΑΔΑ΄΄ αφού καταθέσουν δήλωση στον Δήμο Ξάνθης και με
τον όρο να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την βοσκή αυτή από δημότη-κάτοικο της Δημοτικής Κοινότητας.
β)Επίσης να απαγορευθεί σε κτηνοτρόφους από άλλες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή και
ετεροδημότες να τους παραχωρείται έκταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου (Δνση Γεωργίας, Δασαρχείο κ.λ.π.) στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας για ποιμνιοστάσιο ή στάβλο κ.λ.π.
εγκαταστάσεις, χωρίς την συναίνεση της Δημοτικής Κοινότητας και του Δήμου Ξάνθης.
γ) Οι κτηνοτρόφοι που πήραν οικόπεδο για διαφόρους λόγους θα βόσκουν τα ζώα τους στην περιοχή όπου είναι μόνιμοι κάτοικοι και στους οποίους θα υποδειχθεί τρόπος διέλευσης για το σκοπό
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση θα τους επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4) Να ορίσει πως διαπιστώνει ότι ο συνολικός αριθμός μικρών και μεγάλων ζώων που θα εισαχθούν στις βοσκές είναι υπεραρκετός και δεν δικαιολογείται περίσσευμα βοσκής στη Δημοτική
Κοινότητα Ευμοίρου, λόγω του ότι αρκετές εκτάσεις έχουν παραχωρηθεί στον Στρατό όπου έχει
εγκατασταθεί και υπάρχει το πεδίο βολής αρμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς
που ανήκει η ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης έχει ιδιωτική φύλαξη στην περιοχή και δεν επιτρέπει την βοσκή ή τη
διέλευση ζώων.
5) Να βεβαιώσει σύμφωνα με τη δήλωση του κάθε κτηνοτρόφου τον αριθμό των ζώων που θα
εισάγει στις βοσκές της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου για το έτος 2014 ως εξής:
….. / …..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

Ιλιαζόγλου Σεραφεδίν
Μπαιράμ
Ιχτιάρ Αλή Χασιμπέ
Σαμπάν
Καραπαναγιωτίδης Σάββας
Ιωάννης
Κοκόνογλου Αναστάσιος
Χρυσ /μος
Κοκόνογλου Φωτεινή
Ευστράτιος
Λαχανάς Γεώργιος(ΣΤΑΒ/ΝΑ) Ευστράτιος
Μασλουμίδης Μιχαήλ
Ιωάννης
Μαξούμ Σαζιέ
Χασάν
Μεχμέτ Κεχαγιά Μουμίν
Γιουνούζ
Μεχμέτ Κεχαγιά Σαμπιρέ
Μουσταφά
Μουρουζίδης Γεώργιος
Χριστόφορος
Μπαντάκ Χασάν Ουστινέρ
Χαλήλ
Μπαντάκ Χασάν Ερσόϊ
Χαλήλ
Μπάτζιος Γεώργιος
Δημήτριος
Μπάτζιος Δημήτριος
Γεώργιος
Μπάτζιος Δημήτριος
Σπυρίδων
Οξούζογλου Κων/νος
Βασίλειος
Πετροσιάν Άρμεν
Βαρουζάν
Σαμλίδης Αναστάσιος(ΣΤΑΒ/ΝΑ)Δημήτριος
Σαντακίδης Αθανάσιος
Σέργκο
Τσακίρης Χρήστος
Νικόλαος
Χαφούζ Ραίμ Μουμίν
Σερήφ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΚΡΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΖΩΑ
ΖΩΑ

Λάμπρινο
Π. Μορσίνη
Εύμοιρο
Εύμοιρο
Εύμοιρο
Λεύκη
Πετροχώρι
Π.Μορσίνη
Π.Μορσίνη
Π.Μορσίνη
Πετροχώρι
Π.Μορσίνη
Π.Μορσίνη
Πετροχώρι
Πετροχώρι
Πετροχώρι
Πετροχώρι
Πετροχώρι
Πετροχώρι
Εύμοιρο
Λέυκη
Π.Μορσίνη

190
---15
120
120
280
120
200
270
157
240
450
150
100
200
320
150
140
---60
96
100

8

50

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ.Υπογραφή

O Γραμματέας
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

