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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 7/2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ήκεξα ηελ 26ε Απγνύζηνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 20.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε
ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα, ύζηεξα από ηελ 10173/21-8-2014 πξόζθιεζε ηεο
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ
θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο ζπκβνύινπο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο δεκνηηθήο
θνηλόηεηαο Ρνδνιίβνπο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (άξζξν 67 λ.3852/2010), γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΘΔΜΑ: Γηάζεζε βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ γηα ην έηνο 2014.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν είθνζη επηά
(27) δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη δεθαηεζζάξσλ (14) πξνέδξσλ ήηαλ:
Α’ Από ηοσς Γημοηικούς σμβούλοσς:
Παρόνηες:
Απόνηες:
1. Κνπηή Αγιαΐα, Πξόεδξνο
1. Παπαδόπνπινο Γαβξηήι
2. Μάξθνπ Αζαλάζηνο
2. Γέκειε Αζεκίλα
3. Παξδήο Νηθόιανο
3. Αγγέινπ Ησάλλεο
4. Φαξξάο Κσλζηαληίλνο
4. Υαηδεληθνιάνπ Νηθόιανο
5. Υαηδεληθνιάνπ Γεκήηξηνο
5. Μαπξίδεο άββαο
6. ίκνπ Αζαλάζηνο
6. Κνπηαληώλεο Αζαλάζηνο
7. Ναικπάληεο Ησάλλεο
7. Υαξίζεο Γεκνζζέλεο
8. Καιαθίδαο Αιέμαλδξνο
8. Παύινπ Αλζή
9. Καξθαιέηζεο Κύξηιινο
9. Μίρνπ Ξελνθώλ
10. Μειίηνο Κσλζηαληίλνο
10. Φξάζηαλιεο ηέξγηνο
11. Γαξνύθαο Βαζίιεηνο
11. Σζηξνγηάλλεο Κσλζηαληίλνο
12. Γνύλαξεο Γεώξγηνο
12. Κνύηξαο Άγγεινο
13. Παηζηά Διέλε
14. Παπαδόπνπινο Ηνξδάλεο
15. Γάιινο Γεώξγηνο
Β’ Από ηοσς Προέδροσς:
Παρόνηες:
Απόνηες:
1. Γνγιαξίδνπ Διέλε (Ρνδνιίβνπο)
1. ίκνο Θεόδσξνο (Μεζνιαθθηάο)
2. Κνζκαδάθε – Εαραξάθε νθία (Μ. νπιίνπ)
2. Ληόιηνπ Δπαγγειία (Ν. Κεξδπιίσλ)
3. Νηαξώηαο ηαύξνο (πκβνιήο)
3. Σζηιηγθύξεο Άγγεινο (Παιαηνθώκεο)
4. Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο (Ν. Μπάθξαο)
4. Σνηηθίδεο Αλαζηάζηνο (Ζιηνθώκεο)
5. Γηαλλνύιεο Κσλζηαληίλνο (Ακθίπνιεο)
5. Κηνπηζνύθεο Βαζίιεηνο (Κνξκίζηαο)
6. Φξάζηαλιεο Κσλζηαληίλνο (Πξώηεο)
7. αββάηεο Αζαλάζηνο (Αγγίζηαο)
8. Μπνπηδνύξνγινπ Ησάλλεο (Κξελίδαο)
9. Πεηξίδνπ Αζαλαζία (Γνκίξνπ)
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε λόκηκα θαη παξαβξέζεθε ν δήκαξρνο Βνγηαηδήο Γεώξγηνο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Μαξία Κνπθνπβέηζηνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ζ Πξόεδξνο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη είπε ηα
εμήο:
Ζ ζπλεδξίαζε απηή θξίζεθε αλαγθαία θαη θαηεπείγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα
παξαπάλσ θαηεπείγνληα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζνύλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ
εμήο ιόγν:
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ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.5 ηνπ λ.3852/2010, «Έλα (1) κήλα πξηλ από ηε
δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην
απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη
απξόβιεπηεο αλάγθεο, θαζώο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ
έξγσλ» θαη έηζη, ελ αλακνλή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ, ηα απεξρόκελα δεκνηηθά
ζπκβνύιηα ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεπόκελσλ δηαηάμεσλ.
Γηα λα ζπδεηεζνύλ ηα ζέκαηα σο θαηεπείγνληα, από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαη λα ιεθζνύλ
απνθάζεηο γη’ απηό, πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
ησλ κειώλ ηνπ, όηη ηα ζέκαηα απηά είλαη θαηεπείγνληα.
Μεηά ην ραξαθηεξηζκό ησλ ζεκάησλ σο θαηεπείγνληα νη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ γηα ηα
ζέκαηα απηά πξέπεη, επίζεο λα ιεθζνύλ κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Σν πκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.5
ηνπ λ.3852/2010, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, από ηελ νπνία πξνέθπςε όηη ηα αλσηέξσ ζέκαηα
είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνληα.
Αποθαζίζει ομόθωνα
Κξίλεη όια ηα αλσηέξσ ζέκαηα σο θαηεπείγνληα.
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγήζεθε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Θέμα 7ο
Αριθμ. Απόθαζης 223/2014
Α’. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 -7 ηνπ από 24-9/20-10-1958 β. δ/ηνο. «πεξί
θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λόκνπ ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ, πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ δήκσλ
θαη θνηλνηήησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξώζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.Γ.4260/1962, 1 ηνπ Ν.Γ.703/1970, 1 ηνπ Ν.1080/1980, 16 ηνπ Ν.2130/1993 θαη
9 ηνπ Ν.3955/2011, ην Γεκνηηθό πκβνύιην πξέπεη λα πάξεη απόθαζε κε ηελ νπνία: 1) ζα νξίδεη κε
ιεπηνκέξεηα, θαηά ζέζε θαη έθηαζε ηνπο βνζθήζηκνπο ηόπνπο ηνπ Γήκνπ, ηνλ ηξόπν ρξήζεο απηώλ θαη
ηνλ αξηζκό ησλ δώσλ, κεγάισλ θαη κηθξώλ, πνπ επηηξέπεηαη λα βόζθνπλ ζε απηνύο, ζε πεξίπησζε δε
αλεπάξθεηαο ησλ βνζθήζηκσλ ηόπσλ, ζα θαζνξίδεη θαηά δεκόηε ηνλ αλώηαην αξηζκό ησλ κεγάισλ θαη
κηθξώλ δώσλ απηνύ, πνπ ζα επηηξέπεηαη ε βνζθή ζε απηνύο, ην εηήζην δηθαίσκα βνζθήο ησλ δώσλ πνπ
ζα πιεξώζεη θάζε θηελνηξόθνο, ν νπνίνο λόκηκα ζα βόζθεη ηα δώα ηνπ ζηηο βνζθέο θαη β) ζα βεβαηώλεη,
κε ιεπηνκεξή θαηάινγν πνπ ζα θαηαρσξηζζεί ζηελ απόθαζή ηνπ, ηνλ νιηθό αξηζκό ησλ κηθξώλ θαη
κεγάισλ δώσλ ηα νπνία δηθαηνύηαη ν θαζέλαο λα εηζάγεη ζηηο βνζθέο.
Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Γ.318/1969 «πεξί βεβαηώζεσο θαη
εηζπξάμεσο ησλ εζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», εμεδόζε ε νηθ.3578/24-3-2014 πξνθήξπμε ηνπ
Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία θιήζεθαλ νη δεκόηεο λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν, κέζα ζε δέθα κέξεο από ηε
δεκνζίεπζε απηήο, ππεύζπλε δήισζε γηα ηνλ αξηζκό ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ δώσλ πνπ επηζπκνύλ λα
εηζάγνπλ ζηνπο δεκνηηθνύο βνζθήζηκνπο ηόπνπο θαηά ηελ θηελνηξνθηθή πεξίνδν 2014.
Με βάζε ηηο θαζπζηεξεκέλεο δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαηαξηίζηεθε από ηελ ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαηάζηαζε κε όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
Όπσο γλσξίδεηε ν Γήκνο καο έρεη βνζθήζηκνπο ηόπνπο πνπ απνηεινύληαη από όινπο ηνπο
θνηλόρξεζηνπο θαη ρέξζνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα ησλ γεσξγηθώλ δσλώλ όπνπ
επηηξέπεηαη ε βνζθή θαη εθηείλνληαη έηζη όπσο έρνπλ νξηζηεί κε ηελ 126/17-4-2013 απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ο αξηζκόο ησλ δώσλ ησλ δεκνηώλ θαηνίθσλ καο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 2859 κεγάια θαη 32061
κηθξά.
Με ηελ ίδηα παξαπάλσ απόθαζε νη αλσηέξσ βνζθήζηκνη ηόπνη, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηε
θεηηλή ρνξηνβιάζηεζε δελ θξίζεθαλ επαξθείο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δεκνηηθό ζπκβνύιην όξηζε αλώηαην
αξηζκό κηθξώλ θαη κεγάισλ δώσλ πνπ θάζε δεκόηεο ζα δηθαηνύηαη λα βόζθεη.
Δπίζεο όξηζε ην δηθαίσκα θάζε δεκόηε λα βόζθεη δσξεάλ ηέζζεξα (4) κεγάια δώα θαη δέθα (10)
κηθξά, ηε κηθξή θηελνηξνθία, γηα ηα κηθξά δώα κέρξη εθαηόλ πελήληα (150) θαη γηα ηα κεγάια δώα κέρξη
δέθα πέληε (15).
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Αθόκε, ην εηήζην δηθαίσκα βνζθήο ησλ δώσλ γηα θάζε δεκόηε ζε 0,50 € θαηά θεθαιή θαζελόο
κηθξνύ δώνπ πέξαλ ησλ δέθα (10) δώσλ θαη ζε 1,00 € θαηά θεθαιή θαζελόο κεγάινπ δώνπ πέξαλ ησλ
ηεζζάξσλ (4) δώσλ γηα ηε κηθξή θηελνηξνθία (κέρξη 150 θεθαιώλ κηθξώλ δώσλ θαη 15 κεγάισλ δώσλ).
Σν δηθαίσκα βνζθήο θαζνξίζηεθε: α) 0,60 € θαηά θεθαιή θαζελόο κηθξνύ δώνπ θαη β) 1,30 €
θαηά θεθαιή θαζελόο κεγάινπ δώνπ.
Σν δηθαίσκα βνζθήο νθείιεηαη ζην αθέξαην άζρεηα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο
βνζθήο, επηβάιιεηαη δε θαη ζε πεξηπηώζεηο ύπαξμεο βειηησκέλνπ βνζθόηνπνπ. Κύξηνη ή κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν θάηνρνη βνζθήζηκσλ ηόπσλ ζπλνιηθά κεγαιύηεξσλ ησλ πεληαθνζίσλ (500)
ζηξεκκάησλ δελ δηθαηνύληαη ρξήζεο ησλ δεκνηηθώλ βνζθήζηκσλ ηόπσλ.
Δπίζεο κε ηελ ίδηα απόθαζε, ηελ 126/17-4-2013, ε νπνία επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ 433/29-102013, βεβαηώζεθε ν νιηθόο αξηζκόο ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ δώσλ πνπ δηθαηνύηαη ν θάζε δεκόηεο λα
εηζάγεη ζηηο δεκνηηθέο βνζθέο.
Β’. Ο Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
Δγγπήζεσλ (Ο. Π. Δ. Κ. Δ. Π. Δ.) κε ηελ 32314/18-3-2014 εγθύθιην – εγρεηξίδηό ηνπ θαζόξηζε, κεηαμύ
ησλ άιισλ όηη «Ανηίζηοιτα παραζηαηικά καηοτής πρέπει να είναι διαθέζιμα και για ηις εκηάζεις
βοζκοηόπων.
Ειδικόηερα για ηις δημοηικές βοζκές βοζκοηόπων, εκηός από ηα παραπάνω παραζηαηικά
καηοτής, γίνεηαι δεκηή και «η καηάζηαζη καηανομής δημοηικού βοζκόηοποσ» ή η «βεβαίωζη τρήζης
δημοηικού βοζκόηοποσ», ποσ εκδίδονηαι από ηην αρμόδια Δημοηική Αρτή».
Δλόςεη όισλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιώ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7
ηνπ από 24-9/20-10-1958 β. δ/ηνο «πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ λόκνπ ησλ ηζρπνπζώλ
δηαηάμεσλ, πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξώζεθαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ Ν.Γ.4260/1962, 1 ηνπ Ν.Γ.703/1970, 1 ηνπ
Ν.1080/1980, 16 ηνπ Ν.2130/1993 θαη 9 ηνπ Ν.3955/2011, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. δ/ηνο
318/1969, ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ.3463/2006 θαη ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010 θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε.
Αποθαζίζει ομόθωνα
Α’. Σε δηάζεζε ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ γηα ην έηνο 2014 πξνο ρξήζε από ηνπο δεκόηεο θηελνηξόθνπο κε ηελ έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ πηλάθσλ θαηαλνκήο δεκνηηθώλ βνζθνηόπσλ, νη
νπνίνη απνηεινύλ εληαίν θαη αδηάζπαζην ζύλνιν κε ηελ παξνύζα απόθαζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’).
Β’. Σελ έγθξηζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ πηλάθσλ κε ην δηθαίσκα βνζθήο ησλ δώσλ γηα θάζε δεκόηε,
ην νπνίν έρεη νξηζηεί κε ηηο 126/17-4-2013 θαη 433/29-10-2013 απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, κε
ηνλ νιηθό αξηζκό ησλ κηθξώλ θαη κεγάισλ δώσλ πνπ δηθαηνύηαη ν θάζε δεκόηεο λα εηζάγεη ζηηο
δεκνηηθέο βνζθέο, νη νπνίνη απνηεινύλ εληαίν θαη αδηάζπαζην ζύλνιν κε ηελ παξνύζα απόθαζε
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’).
Γ’. Χο πξνο ηελ εμηζσηηθή απνδεκίσζε ηνπ έηνπο 2013, λα δηαηεζνύλ επηιέμηκεο βνζθήζηκεο
εθηάζεηο ζε όζνπο θηελνηξόθνπο ηνπ Γήκνπ καο δελ ρνξεγήζεθαλ, γηα δηαθόξνπο ιόγνπο, γηα ηελ
θαηαβνιή ηεο ζην αθέξαην, ρσξίο θακία κείσζε ή παξαθξάηεζε, από ηηο αξκόδηεο θαη ππεύζπλεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ηελ Γηαρείξηζε, πληνληζκό θαη Παξαθνινύζεζε Δθαξκνγήο ηεο, δειαδή ηνλ
Ο. Π. Δ. Κ. Δ. Π. Δ. θαη από ηηο Δ. Α. . Βηζαιηίαο θαη εξξώλ.
Γ’. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν λα πξνβεί ζηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 223/2014.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ.
Ζ Πξόεδξνο
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Οη Πξόεδξνη πκβνπιίσλ
Σ. Τ.
Σ. Τ.
Σ. Τ.
(όπσο ππνγξάθνπλ ζην πξαθηηθό)
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Γήκαξρνο

Γεώξγηνο Βνγηαηδήο

