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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 7ο : Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011
Αριθμός Απόφασης : 64/2011
Σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.4312/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ξαφάρας Χρήστος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Σμυρλής Βασίλειος
21. Συρακούλης Γεώργιος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
14. Μπελιάς Αντώνιος
16. Πατσάς Κυριάκος
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Σιμούλης Θωμάς
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βαλάρης Γεώργιος

2. Καλαγιάς Γρηγόριος
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αλβίζος Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπελιάς Αθανάσιος
9. Μπαράκος Γεώργιος
11. Παπαδημητρίου Νίκος
13. Περπερής Ευάγγελος
15. Πραντζίδης Δημήτριος
17. Ριζάκης Δημήτριος

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Ζιούλη Αναστασία
6. Λάμπρου Ευάγγελος
8. Μπουρντένας Γρηγόριος
10. Οικονόμου Στέλιος
12. Πατσαβούρας Ιωάννης
14. Πατσιαβούδης Στέργιος
16. Ράντζος Νικόλαος
18. Χριστοδούλου Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γούλης Δημήτριος
3. Πλατής Βασίλειος

2. Κοσμάς Νικόλαος
4. Χαλάτσης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 7ο : Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011
Αριθμός Απόφασης : 64/2011
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Αντώνιος Μαυρογιάννης και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Το Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α)
 Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 703/1970
 Το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 31 και 32 του Ν.Δ. 4260/62 (ΦΕΚ 186/12.11.62 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/1995 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 8 του Ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279/1979 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2130/1993
 Το άρθρο 3 έως 5 του Ν. Δ. 318/69
 Το Ν.Δ. 86/69
 Το Ν. 1734/87
 Το άρθρο 182 του Ν. 3463/06
 Τα αριθμ. 2488/27-02-2003 και 7675/08-05-2006 έγγραφα της Δ/σης Αγροτικής
Ανάπτυξης τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.
 Την αριθμ. 8073/14-06-2006 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας και τις αριθμ.
32/2006 και 34/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου
Λακέρειας νυν Δημοτική Ενότητα Λακέρειας του Δήμου Αγιάς με την οποίες είχε
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ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας – Μέτρο 3.4 του
ΕΠΑΑ 2000 – 2006.
Και έχοντας υπόψη:
Την αριθμ. 16/2011 Απόφαση του Δασικού Συνεταιρισμού Ομολίου περί
παραχώρησης χρήσης και νομής των βοσκοτόπων των μελών του Συνεταιρισμού
στον Δήμο Αγιάς.
Τις αιτήσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί με τον αριθμό των μεγάλων και μικρών
ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς βοσκήσιμους χώρους.
Τις αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων για τον
καθορισμό του τρόπου χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων.
Τους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου Αγιάς των οποίων την κυριότητα, νομή ή
χρήση έχει ο Δήμος Αγίας και είναι ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπικό
διαμέρισμα ως οι συνημμένοι πίνακες που δόθηκαν στην εισήγηση της ημερήσιας
διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ορίζει με λεπτομέρεια, κατά θέση και έκταση του βοσκήσιμους τόπους του
Δήμου τον τρόπο χρήσης αυτών και τον αριθμό των ζώων, μεγάλων και μικρών
που επιτρέπεται να βόσκουν σ’ αυτούς.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι βοσκήσιμοι τόποι δεν επαρκούν, το Δημοτικό
Συμβούλιο ορίζει κατά δημότη ή κάτοικο τον ανωτέρω αριθμό μικρών και
μεγάλων ζώων, που μπορεί να βοσκήσει. Επίσης καθορίζει κατά έκταση και θέση
το περίσσευμα βοσκήσιμων τόπων που μπορεί να προκύψει, το είδος των ζώων
που θα γίνουν δεκτά για βοσκή καθώς και το ετήσιο δικαίωμα βοσκής που
πληρώνει κάθε κτηνοτρόφος, ο όποιος νόμιμα θα κάνει χρήση των βοσκοτόπων.
Βεβαιώνει με λεπτομερή κατάλογο που θα καταχωρηθεί στην απόφαση του, τον
ολικό αριθμό των μεγάλων και μικρών ζώων τα οποία δικαιούται καθένας να
εισάγει στις βοσκές.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Να διαθέσει ο Δήμος μας τους ανωτέρω βοσκοτόπους στους δημότες για την
βοσκή των ζωών τους για την κτηνοτροφική περίοδο του έτους 2011.
Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής ορίζεται σε 0,35€ για κάθε μικρό ζώο και σε 0,55€
για κάθε μεγάλο ζώο. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα
θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Επίσης
κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών βοσκησίμων τόπων
δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα. Το δικαίωμα βοσκής
οφείλεται στο ακέραιο ασχέτως της χρονικής διάρκειας της χρήσεως της βοσκής.
Μόνον για την Τοπική Κοινότητα Ομολίου, το ετήσιο δικαίωμα βοσκής ορίζεται
σε 0,21€ για κάθε μικρό ζώο και σε 0,35€ για κάθε μεγάλο ζώο. Για τα θηλάζοντα
μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν
οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Επίσης κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των
δημοτικών βοσκησίμων τόπων δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά
ζώα. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ασχέτως της χρονικής διάρκειας
της χρήσεως της βοσκής.
Κάθε δημότης δικαιούται να διατηρεί για την φύλαξη ανά 150 μικρών ζώων ένα
ετεροδημότη ποιμένα δικαιούμενο να βόσκει τα ανήκοντα σ’ αυτόν σαράντα (40)
μικρά και πέντε (5) μεγάλα ζώα με ετήσια καταβολή δικαιώματος διπλάσιου απ’
αυτό που καθορίζεται για τους δημότες.
Η εγκατάσταση των κτηνοτρόφων στο βοσκότοπο ενεργείται βάσει εγγράφου
αδείας του Δημάρχου στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
κτηνοτρόφου, η θέση και ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης. Ο άνευ άδειας
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εγκατασταθείς κτηνοτρόφος θεωρείται ως αυθαίρετων βόσκων το ποιμνίον του.
Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης, βόσκων αυθαιρέτως το ποίμνιο του εις
τους βοσκήσιμους τόπους υποχρεούται εις την καταβολή βοσκής εις το διπλάσιο
του καθορισθέντος δια τα κανονικώς βόσκοντα ζώα δημοτών. Η διαπίστωση της
αυθαιρέτου βοσκής γίνεται από όργανα του Δήμου (Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας), την αγροφυλακή και τις δασική υπηρεσία. Ως αυθαίρετος βοσκή δεν
θεωρείται η βοσκή ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή χειμερινές βοσκές, εφόσον
η παραμονή αυτών εις την περιφέρεια του Δήμου ή του Τοπικού Διαμερίσματος
δεν παρατείνεται πέραν των σαράντα οκτώ ορών.
6. Ποσοστό 100% από τις ετήσιες εισπράξεις του δικαιώματος βοσκής θα διατίθεται
για εργασίες συντήρησης των βοσκοτόπων.
7. Το τυχόν περίσσευμα των βοσκοτόπων μη καλυπτομένων υπό των ζώων των
δημοτών, εκμισθώνεται σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους δια
δημοπρασίας.
8. Καθορίζει για το έτος 2011 τον αριθμό των ζώων που μπορεί να εισάγει ο κάθε
κτηνοτρόφος στους δημοτικούς βοσκοτόπους καθώς και τα εκτάρια που του
διαθέτει ο Δήμος ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα σύμφωνα με τον πίνακα που
σας έχει δοθεί με την εισήγηση του θέματος.
9. Όσον αφορά τη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας:
• Για την εφαρμογή των προγραμμάτων α) Εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας και
β) Εξισωτικών αποζημιώσεων, στους κτηνοτρόφους του τοπικής κοινότητας
Δήμητρας παραχωρείται βοσκότοπος από τους όμορους τόπους της τοπικής
κοινότητας Ανατολής.
• Εκτάσεις 985,00 εκταρίων που αποτελούν τμήματα τω βοσκήσιμων εκτάσεων
στις θέσεις Καλουγκάρι, Σταβαρά, Πλατανάκια και Παναιτικο θα παραμείνουν
κλειστές για βοσκή για την επόμενη εννιαετία λόγω δασικής απαγορευτικής
διάταξης μετά από την πυρκαγιά του 2007.
Από το περίσσευμα της τοπικής κοινότητας Ανατολής θα εκμισθωθούν σε
επαγγελματίες κτηνοτρόφους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις βοσκήσιμοι
τόποι εκτάσεως 900,00 εκταρίων ως κάτωθι:
• Θέση Ποδαρικό, έκταση 200 εκταρίων που οριοθετείται από τη θέση Νησί,
ακολουθεί το δρόμο Γερακοβούνι, Άγιο Ταξιάρχη, Ρέμα στη θέση Λάκκος –
Μπλάνα και ευθεία ρέμα Πετριανό. Επίσης από τον αγρό Κ. Γκουγκουλή, ευθεία
δάσος όπου κλείνει.
• Θέση Γκουτζιάμπασι, έκταση 200 εκταρίων που οριοθετείται Ανατολικά από
Σιώγκο ευθεία ρέμα, ευθεία αγρός Γεωργίου Μαρούδα, βόρεια ρέμα
Γκαβούτσικοι, αγρός Χρήστου Δημπουρλιάγκα, ευθεία αγρός Γεωργίου Μαρούδα
όπου κλείνουν. Το ρέμα κοινό για όλους.
• Θέση Τσιακάλι, έκταση 500 εκταρίων που οριοθετείται νότια από δρόμο Μπελμά,
ευθεία πάνω από Χαλιά, ποτίστρα Μπαϋγάρη, ανατολικά επάνω ευθεία ΟΤΕ και
βόρεια είναι το δάσος και τα όρια της πρώην κοινότητας Σπηλιάς όπου κλείνει. Η
ποτίστρα Μπαϋγάρη κοινή για όλους.
10. Επιτροπή ελέγχου των ζώων που θα εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκοτόπους
ορίζεται ο πρόεδρος - εκπρόσωπος της κάθε δημοτικής – τοπικής κοινότητας και
εκπρόσωποι του Δασαρχείου και της Αγροφυλακής.
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις των συμβούλων.
Ακολούθησε η τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που πρότεινε να γίνει μείωση στο
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συντελεστή φορολόγησης των κτηνοτρόφων, διότι το κόστος παραγωγής ειδικά τη
φετινή χρονιά έχει ανέβει λόγω, της αυξημένης τιμής των ζωοτροφών, της αύξησης
σχεδόν σ’ όλα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, της αύξησης στην τιμή των καυσίμων, της
χαμηλής πώλησης τιμής του κρέατος και της χαμηλής τιμής πώλησης του γάλατος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Αντώνιου Μαυρογιάννη,
 τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
 την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Ρίζου Μαρούδα
και μετά από συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει τους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου Αγιάς των οποίων την
κυριότητα, νομή ή χρήση έχει ο Δήμος Αγίας και είναι ανά Δημοτική Ενότητα
και Τοπικό διαμέρισμα οι παρακάτω:
Α/Α
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
(σε στρέμματα)
ΣΤΟΜΙΟΥ
ΜΕΡΙΑΣ
4.870
ΣΥΝΟΛΟ
4.870
ΟΜΟΛΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
10.500
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
10.500
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΚΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΕΣ
ΣΟΥΡΒΑΛΑ
ΥΨΩΜΕΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΚΙΑ
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
1.692
ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
200
ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
200

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
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1

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ

2

ΣΚΗΤΗ

3

Α/Α
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
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Β. Βεβαιώνει των αριθμό των ζώων που μπορεί να εισάγει ο κάθε κτηνοτρόφος
στους δημοτικούς βοσκότοπους και τα εκτάρια ή στρέμματα που του διαθέτει ο
Δήμος για βοσκή όπως με λεπτομέρεια αποτυπώνεται στον πίνακα νομέων που
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Β.1 Ο συνολικός αριθμός των ζώων, των δημοτών ή κατοίκων, που θα εισαχθούν
στους βοσκότοπους, ανέρχεται σε 1981 μεγάλα (βοοειδή – ίπποι – χοιρομητέρες)
και 44.184 μικρά (αιγοπρόβατα).
Γ. Καθορίζει τον τρόπο εγκατάστασης των κτηνοτρόφων στους βοσκοτόπους
Η εγκατάσταση των κτηνοτρόφων στο βοσκότοπο ενεργείται βάσει εγγράφου αδείας
του Δημάρχου στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κτηνοτρόφου, η θέση
και ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης. Ο άνευ άδειας εγκατασταθείς κτηνοτρόφος
θεωρείται ως αυθαίρετων βόσκων το ποιμνίον του. Κτηνοτρόφος δημότης ή
ετεροδημότης, βόσκων αυθαιρέτως το ποίμνιο του εις τους βοσκήσιμους τόπους
υποχρεούται εις την καταβολή βοσκής εις το διπλάσιο του καθορισθέντος δια τα
κανονικώς βόσκοντα ζώα δημοτών. Η διαπίστωση της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται
από όργανα του Δήμου (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας), την αγροφυλακή και τις
δασική υπηρεσία. Ως αυθαίρετος βοσκή δεν θεωρείται η βοσκή ζώων που οδηγούνται
σε θερινές ή χειμερινές βοσκές, εφόσον η παραμονή αυτών εις την περιφέρεια του
Δήμου ή του Τοπικού Διαμερίσματος δεν παρατείνεται πέραν των σαράντα οκτώ
ορών.
Δ. Καθορίζει το ύψος του ετήσιου δικαιώματος βοσκής
1. Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής σε 0,30€ για κάθε μικρό ζώο και σε 0,45€ για κάθε
μεγάλο ζώο. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα
μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Επίσης κάθε δημότης
δικαιούται να βόσκει εντός των δημοτικών βοσκησίμων τόπων δωρεάν τέσσερα
(4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο
ασχέτως της χρονικής διάρκειας της χρήσεως της βοσκής.
2. Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Ομολίου, το ετήσιο δικαίωμα βοσκής ορίζεται
σε 0,21€ για κάθε μικρό ζώο και σε 0,35€ για κάθε μεγάλο ζώο. Για τα θηλάζοντα
μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών, δεν
οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Επίσης κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει εντός των
δημοτικών βοσκησίμων τόπων δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά
ζώα. Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ασχέτως της χρονικής διάρκειας
της χρήσεως της βοσκής.
3. Το τυχόν περίσσευμα των βοσκοτόπων μη καλυπτομένων υπό των ζώων των
δημοτών, εκμισθώνεται σε κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους δια
δημοπρασίας.
Ε. Την εκμίσθωση των μη διαθέσιμων βοσκοτόπων σε επαγγελματίες
κτηνοτρόφους και κατά προτεραιότητα των κτηνοτρόφων τοπικής κοινότητας
Ανατολής
Από το περίσσευμα των 1.137.06 εκταρίων, θα εκμισθωθούν, για ένα έτος, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις σε επαγγελματίες κτηνοτρόφους, οι παρακάτω βοσκήσιμοι
τόποι της τοπικής κοινότητας Ανατολής, έκτασης 900,00 εκταρίων:
Α) Θέση Ποδαρικό, έκταση 200,00 εκταρίων που οριοθετείται από τη θέση Νησί,
ακολουθεί το δρόμο Γερακοβούνι, Άγιο Ταξιάρχη, Ρέμα στη θέση Λάκκος- Μπλάνα
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και ευθεία ρέμα Πετριανό. Επίσης από τον αγρό Κ. Γκουγκουλή, ευθεία δάσος όπου
κλείνει.
Β) Θέση Γκουτζιάμπασι, έκταση 200,00 εκταρίων που οριοθετείται Ανατολικά από
Σιώγκο ευθεία ρέμα, ευθεία αγρός Γεωργίου Μαρούδα, Βόρεια ρέμα
Γκαβούτσικοι, αγρός Χρήστου Δημπουρλιάγκα, ευθεία αγρός Γεωργίου Μαρούδα
όπου κλείνουν. Το ρέμα κοινό για όλους.
Γ) Θέση Τσιακάλι, έκταση 500,00 εκταρίων που οριοθετείται νότια από δρόμο
Μπελμά, ευθεία πάνω Χαλιά, ποτίστρα Μπαϋγάρη, ανατολικά επάνω ευθεία ΟΤΕ και
βόρεια είναι το δάσος και τα όρια της πρώην κοινότητας Σπηλιάς του Δήμου Τεμπών,
όπου κλείνει. Η ποτίστρα Μπαϋγάρη κοινή για όλους.
ΣΤ. Τη συνέχιση εφαρμογής προγραμμάτων Ε.Ε.
Για την εφαρμογή των προγραμμάτων α) «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας» και β)
«Εξισωτικών αποζημιώσεων», στους κτηνοτρόφους της τοπικής κοινότητας
Δήμητρας παραχωρείται βοσκότοπος από τους όμορους τόπους της τοπικής
κοινότητας Ανατολής.
Ζ. Την απαγόρευση βοσκής
Εκτάσεις 985,00 εκταρίων που αποτελούν τμήματα των βοσκήσιμων εκτάσεων στις
θέσεις Καλούγκαρι, Σταβαρά, Πλατανάκια και Παναΐτικο της τοπικής κοινότητας
Ανατολής, θα παραμείνουν κλειστές για βοσκή, για τα επόμενα εννέα χρόνια, λόγω
δασικής απαγορευτικής διάταξης.
Η. Ορίζει την Επιτροπή ελέγχου των ζώων που θα εισαχθούν στις δημοτικές
Η Επιτροπή ελέγχου των ζώων που θα εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκοτόπους θα
αποτελείται από το πρόεδρο - εκπρόσωπο της κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας,
έναν εκπρόσωπο του Δασαρχείου και ένα εκπρόσωπο της Αγροφυλακής.
Οι εκπρόσωποι του Δασαρχείου και της Αγροφυλακής θα ορισθούν, μετά από την
κοινοποίηση της παρούσας, με έγγραφα των υπηρεσιών τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Σουλιώτης

(Επισυνάπτεται Πίνακας Νομέων 26 σελίδων)

