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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο :

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.46/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού
διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βαλάρης Γεώργιος1
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καψάλης Βασίλειος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μπελιάς Αντώνιος
11. Πατσάς Κυριάκος
12. Σιμούλης Θωμάς
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Στάθης Νικόλαος
16. Συρακούλης Γεώργιος
Απόντες
17. Αργύρης Νικόλαος
18. Βόγιας Δημήτριος
19. Γιάνναρος Γεώργιος
20. Καλαγιάς Γρηγόριος2
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Απέστειλε (με email) στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση.
1
2
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς
Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος
(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος
και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 9ο :

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.46/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού
διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Γραφείου
Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών κ. Παπακώστας Δημήτριος, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 6938/67894/11-6-2013 εγγράφου της Δ/νσης Διοίκησης, του
Τμήματος Προσωπικού της ΑΠ. Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πρέπει
να προβούμε σε μερική ανάκληση των κάτωθι σημείων του Κανονισμού Διάθεσης και
Διαχείρισης Βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς:
Α. Άρθρο 6 «Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας (που έχουν γίνει δημότες) έχουν
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν το
δικαίωμα που καθορίζεται κάθε φορά για τους δημότες προσαυξημένο κατά 30%».
Β. Άρθρο 8 «Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα,
υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος
βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων το ύψος του οποίου
προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών (ηλεκτρικό ρεύμα, έξοδα συντήρησης
της αρδευτικής πομώνας, έξοδα σποράς, έξοδα συντήρησης του βελτιωθέντος
βοσκοτόπου του Δήμου κ.ά.) προσαυξημένων κατά ποσοστό 20% δια του αριθμού των
ζώων τα οποία θα εισαχθούν σ’ αυτόν»
Γ. Άρθρο 13 «Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά
τα ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση, τότε η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και
παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του
ορισθέντος δικαιώματος βοσκής επί του συνολικού αριθμού των ζώων που κατέχει εάν
είναι δημότης και στο δεκαπλάσιο στην περίπτωση ετεροδημότη.
Αντί αυτών εφαρμογή έχουν οι κατωτέρω διατάξεις του ΒΔ24/58, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:
Α. Άρθρο 5 του ΒΔ 24/58 «Οι καταστάντες δημόται συνεπεία αιτήσεως ή άλλως,
έχουν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκησίμων τόπων του δήμου ή της κοινότητος μετά
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τριετή, από της εγγραφής των, πραγματικήν και συνεχή είς τον δήμον ή την κοινότητα
εγκατάστασιν. Κατά την τριετία ταύτην έχουν το δικαίωμα χρήσεως, των βοσκησίμων
τόπων επί τη καταβολή του δια τους δημότας οριζομένου εκάστοτε δικαιώματος βοσκής
προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατόν (20%)».
Β. Άρθρο 9 παρ. 2 του ΒΔ 24/58 «Τα εις τας βελτιωθείσας βοσκάς εισαγόμενα μικρά
ή μεγάλα ζώα υπόκεινται άπαντα, πέραν του υπό των κειμένων διατάξεων
προβλεπόμενου δικαιώματος βοσκής, και εις ειδικόν δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων
βοσκοτόπων, καθοριζομένον δι’αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος του
δικαιώματος τούτου προκύπτει εκ της διαιρέσεως των ετησίων δαπανών λειτουργίας
και συντηρήσεως του βελτιωθέντος βοσκοτόπου, προσηυξημένον κατά 10% δια του
αριθμού των ζώων, τα οποία δύναται βάσει της βοσκοικανότητος να εισαχθούν εις
αυτόν».
Γ. Άρθρο 7 παρ.6 του ΒΔ 24/58 «Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης, βόσκων
αυθαιρέτως το ποιμνίον του εις τους βοσκησίμους τόπους, υποχρεούται εις
καταβολήν βοσκής ουχί πλέον του διπλασίου, πάντως δε ανωτέρου του καθορισθέντος
δια τα κανονικώς βόσκοντα ζώα δημοτών.»
Άρθρο 9 παρ. 6 του ΒΔ 24/58 «Πας εισαγών αυθαιρέτως ζώα εντός του
βελτιωθέντος βοσκοτόπου υπόκειται, εκτός της ποινικής διώξεως και εις πρόστιμον
ίσον προς το πενταπλάσιον του ορισθέντος ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος
βοσκοτόπου, προκειμένου περί δημότου και εις το δεκαπλάσιον του αυτού δικαιώματος
περί ετεροδημότου. Εν υποτροπή το πρόστιμον τούτο διπλασιάζεται.»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ
ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α. Άρθρο 6 «Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας (που έχουν γίνει δημότες) έχουν
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν το
δικαίωμα που καθορίζεται κάθε φορά για τους δημότες προσαυξημένο κατά 20%».
Β. Άρθρο 8 «Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα,
υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος
βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων το ύψος του οποίου
προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών (ηλεκτρικό ρεύμα, έξοδα συντήρησης
της αρδευτικής πομώνας, έξοδα σποράς, έξοδα συντήρησης του βελτιωθέντος
βοσκοτόπου του Δήμου κ.ά.) προσαυξημένων κατά ποσοστό 10% δια του αριθμού των
ζώων τα οποία θα εισαχθούν σ’ αυτόν».
Γ. Άρθρο 13 «Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά
τα ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση, τότε η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και
παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ορισθέντος
δικαιώματος βοσκής επί του συνολικού αριθμού των ζώων που κατέχει εάν είναι
δημότης ή ετεροδημότης. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό θα είναι 1500 ευρώ.
Όποιος εισάγει αυθαίρετα τα ζώα εντός του βελτιωθέντος βοσκοτόπου υπόκειται,
εκτός της ποινικής διώξεως και σε πρόστιμο ίσον προς το πενταπλάσιον του ορισθέντος
ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου, προκειμένου περί δημότη και
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εις το δεκαπλάσιον του αυτού δικαιώματος περί ετεροδημότη. Εν υποτροπή το πρόστιμο
τούτο διπλασιάζεται».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου κ. Παπακώστα Δημήτριου,
- την υπ’ αριθμ.46/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασή του με θέμα: «Έγκριση
Κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς» και
- το υπ’ αριθμ 6938/67894/11-6-2013 εγγράφου της Δ/νσης Διοίκησης, του
Τμήματος Προσωπικού της ΑΠ. Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
- το άρθρο 79 του Ν.3463/2006
- την παρ 1 περιπτ. βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ.46/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασή του με θέμα:
«Έγκριση Κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς», ως
εξής:
1. Διαγράφει τις εξής παραγράφους από τα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού:
Άρθρο 6: «Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας (που έχουν γίνει δημότες) έχουν
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν το
δικαίωμα που καθορίζεται κάθε φορά για τους δημότες προσαυξημένο κατά 30%».
Άρθρο 8: «Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα,
υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος
βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων το ύψος του οποίου
προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών (ηλεκτρικό ρεύμα, έξοδα συντήρησης
της αρδευτικής πομώνας, έξοδα σποράς, έξοδα συντήρησης του βελτιωθέντος
βοσκοτόπου του Δήμου κ.ά.) προσαυξημένων κατά ποσοστό 20% δια του αριθμού των
ζώων τα οποία θα εισαχθούν σ’ αυτόν».
Άρθρο 13: «Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά τα
ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση, τότε η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και
παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του
ορισθέντος δικαιώματος βοσκής επί του συνολικού αριθμού των ζώων που κατέχει εάν
είναι δημότης και στο δεκαπλάσιο στην περίπτωση ετεροδημότη».
2. Προσθέτει τις εξής παραγράφους στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού:
Άρθρο 6: «Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας (που έχουν γίνει δημότες) έχουν
δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων τόπων υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν το
δικαίωμα που καθορίζεται κάθε φορά για τους δημότες προσαυξημένο κατά 20%».
Άρθρο 8: «Όλα τα εισαγόμενα σε βελτιωθείσες βοσκές ζώα, μικρά ή μεγάλα,
υπόκεινται πέραν του προβλεπομένου από τον παρόντα κανονισμό δικαιώματος
βοσκής, σε ειδικό δικαίωμα χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων το ύψος του οποίου
προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων δαπανών (ηλεκτρικό ρεύμα, έξοδα συντήρησης
της αρδευτικής πομώνας, έξοδα σποράς, έξοδα συντήρησης του βελτιωθέντος
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βοσκοτόπου του Δήμου κ.ά.) προσαυξημένων κατά ποσοστό 10% δια του αριθμού των
ζώων τα οποία θα εισαχθούν σ’ αυτόν».
Άρθρο 13: «Σε περίπτωση που βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου η παρά τα
ανωτέρω οριζόμενα μετακίνηση, τότε η εν λόγω βόσκηση θεωρείται αυθαίρετη και
παράνομη και επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ορισθέντος
δικαιώματος βοσκής επί του συνολικού αριθμού των ζώων που κατέχει εάν είναι
δημότης ή ετεροδημότης. Σε περίπτωση υποτροπής το ποσό θα είναι 1500 ευρώ.
Όποιος εισάγει αυθαίρετα τα ζώα εντός του βελτιωθέντος βοσκοτόπου υπόκειται,
εκτός της ποινικής διώξεως και σε πρόστιμο ίσον προς το πενταπλάσιον του ορισθέντος
ειδικού δικαιώματος χρήσεως βελτιωθέντος βοσκοτόπου, προκειμένου περί δημότη και
εις το δεκαπλάσιον του αυτού δικαιώματος περί ετεροδημότη. Εν υποτροπή το πρόστιμο
τούτο διπλασιάζεται».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 46/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασή του με
θέμα: «Έγκριση Κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς».
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της,
στο Δημαρχείο Αγιάς και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών,
Μελιβοίας και Λακέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
284 του Ν.3463/2006.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα Λάρισας
«Ελευθερία».
Δ. Δημοσιότητα απόφασης:
α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού
καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της
παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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