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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

164/2017 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 21.09.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 16
ο
 : 

 

Ένταξη δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 21.09.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9065/17.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
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4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος
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 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Ριζούλης Στέφανος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος 

25. Μπεϊνάς Αντώνιος 26. Σιμούλης Θωμάς 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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Σελίδα 2 από 3 

Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα 16
ο
 : Ένταξη δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το υπ αριθμ. πρωτ. 11841/25-07-2017 έγγραφό της, η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Λάρισας, καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες 

γαίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 

258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύει, να δηλώσουν στην αρμόδια 

Περιφέρεια με αίτησή τους το αργότερο μέχρι 07/10/2017, εάν επιθυμούν οι εκτάσεις αυτές να 

συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής (Δ.Σ.Β.) που θα εκπονηθούν.  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331/07.07.2017 τεύχος Β') 

Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο 

πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α'), και  

συγκεκριμένα:  

«α) το άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ  «Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Δ.Σ.Β. στοχεύουν στη σύνταξη 

μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, 

προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα με τα Δ.Σ.Β. επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του 

καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με 

σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά 

τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η 

διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως 

ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης 

που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς 

τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης 

των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου» 

και β) το άρθρο 2, παρ.3  της ανωτέρω ΚΥΑ  « Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων 

βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις 

διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α' 99) όπως ισχύει, δηλώνουν 

στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Δ.Σ.Β. που θα 

εκπονηθούν, με αίτησή τους το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Στην 

περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά στις δημοτικές βοσκήσιμες γαίες το 40 % του μισθώματος από τη χρήση της 

βοσκής περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες, για την κάλυψη των δαπανών εκπόνησης και υλοποίησης των 

Δ.Σ.Β. με σκοπό τη βελτίωση της βοσκήσιμης γαίας». 

ΑΔΑ: 69ΒΧΩ6Ι-7ΘΧ



Σελίδα 3 από 3 

Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, εισηγούμαστε την 

ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα οριστικά Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής που θα εκπονηθούν. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,  

- τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003, όπως ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- και τις διατάξεις του Π.δ. 258/1985 (Α΄ 99): «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» όπως ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017 (Β’ 2331): «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του 

Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 

4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α')», 

- το υπ αριθμ. πρωτ. 11841/25-07-2017 έγγραφό της, η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 

Π.Ε. Λάρισας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση  

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την ένταξη των δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα οριστικά Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής που 

θα εκπονηθούν. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο Γραφείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
 

 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Σωτήριος Μάρκου  
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