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Από το πρακτικό της 6 /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
ης

Αριθμ.Αποφ. – 30 -

ΠΕΡΙ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
για σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου σε
βάρος κτηνοτρόφου, που κάνει χρήση
αυθαίρετα των βοσκών της Δημοτικής
Κοινότητας και για την απομάκρυνσή του
από την περιοχή.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την με αριθμό 60223/20-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε
σύμβουλο χωριστά 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.Κυψελίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Κανένας
2.Σπυριδόπουλος Σταύρος
3.Μπάτζιος Γεώργιος
4.Γερασιμίδης Ευστάθιος
5.Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι: Υπάρχουν είκοσι επτά (27)
πρακτικά διαπίστωσης αυθαίρετης βόσκησης ζώων, που συντάχθηκαν από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοτικής μας Κοινότητας κ. Ανδρεάδη Αναστάσιο και αφορούν την περίοδο 1-6-2014 έως 31-8-21014
για τον κτηνοτρόφο Κ. Ι. του Χ., κάτοικος Π.Χρύσας, κάτοχος εκατόν εβδομήντα έξι (176) αιγών. Ο
συγκεκριμένος κτηνοτρόφος παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που του έγιναν, τα έγγραφα που του
έχουν αποσταλεί, τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων σε βάρος του με προηγούμενες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εξακολουθεί να βόσκει τα ζώα του αυθαίρετα στην περιοχή της
Δημοτικής μας Κοινότητας.
Πρέπει λοιπόν να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκ νέου σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου, σε βάρος του κτηνοτρόφου σύμφωνα με τα πρακτικά που προανέφερα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2539/
1997 ΄΄ Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΄΄ ( Φ.Ε.Κ. 244 / 4-12-1997 ) τα όρια των
βοσκήσιμων εκτάσεων κατά Δημοτικό Διαμέρισμα παραμένουν ως είχαν πριν την εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερόμενου Νόμου και διατίθενται αποκλειστικά στους κατοίκους-κτηνοτρόφους του
Δημοτικού Διαμερίσματος. Την αριθμ.82/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικής
με την επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014 και την αριθμ.3/2014 απόφαση του Συμβουλίου
της Δημοτικής μας Κοινότητας για το ίδιο θέμα, τα από 2/6, 5/6, 8/6, 11/6, 14/6, 17/6, 20/6, 23/6, 26/6,
5/7, 8/7, 11/7, 14/7, 18/7, 21/7, 24/7, 27/7, 31/7, 4/8, 8/8, 11/8, 16/8, 19/8, 22/8, 25/8, 28/8, 31/8, του έτους
2014, πρακτικά διαπίστωσης αυθαίρετης βόσκησης ζώων που αφορούν τον κτηνοτρόφο Κ. Ι. του Χ. και
τέλος αφού είδε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 82, 84 και 87 του Ν.3852/2010
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Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων
βοσκής για τον κτηνοτρόφο Κ. Ι. του Χ., κάτοικο Π. Χρύσας με οφειλόμενο ποσό
3.817,80 ευρώ. Το ποσό προς βεβαίωση σύμφωνα με την αριθμ.82/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει ως εξής:

………. / ………
Το δικαίωμα βοσκής για κάθε μικρό ζώο και μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας που είναι
150 μικρά ζώα είναι 0,35 ευρώ και πέραν αυτού είναι 0,70 ευρώ και κατά συνέπεια αφού πρέπει να
πληρωθεί το διπλάσιο ως αυθαίρετη βοσκή προκύπτει:
150 Χ 0,70 = 105,00 ευρώ, 26 Χ 1,40 = 36,40 ευρώ και συνολικά 141,40 ευρώ για κάθε διαπίστωση αυθαίρετης βοσκής των 176 μικρών ζώων, το οποίο 141,40 Χ 27 = 3.817,80 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30 / 2014.
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

