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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/24-4-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7ο : Εισήγηση καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015.

Στo Δημαρχείο  Αγιά,  σήμερα  Παρασκευή  24/4/2015,  ώρα  18:00  μ.μ.,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3466/20-4-
2015  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και 
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
5. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 
Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Ιωάννης  Σπανός  και  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Προϊστάμενος  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος.
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας:  «Λαϊκή Συσπείρωση 
Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 7ο : Εισήγηση καθορισμού δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, 
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται  προς το δημοτικό  
συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Η επιβολή του ετήσιου δικαιώματος βοσκής καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του άρθρου 5 του Β.Δ/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α)
- του άρθρου 1 του Ν.Δ. 703/1970

mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/


Σελίδα 2 από 2
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

- του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α΄)
- του άρθρου 31 και 32 του Ν.Δ. 4260/62 (ΦΕΚ 186/12.11.62 τεύχος Α΄)
- του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/1995 τεύχος Α΄)
- του άρθρου 8 του Ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279/1979 τεύχος Α΄)
- του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/1993
- του άρθρου 3 έως 5 του Ν. Δ. 318/69
- του Ν.Δ./τος 86/69
- του Ν. 1734/87
- του άρθρου 182 του Ν. 3463/06
Λαμβάνοντας υπόψη προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών που καθορίσθηκαν και ίσχυαν για το 2014,  
με την υπ’ αριθμ. 68/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ6Ι-ΛΔΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
1. Για κάθε μικρό ζώο 0,30€ και για κάθε μεγάλο ζώο 0,45€. 
2. Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Ομολίου, για κάθε μικρό ζώο 0,21€ και για κάθε μεγάλο ζώο 0,35€. 
3. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι  έξι  (6)  μηνών και  τα θηλάζοντα μικρά μέχρι  τριών (3)  μηνών,  

απαλλαγεί από το δικαίωμα βοσκής. 
4. Για τους ετεροδημότες ποιμένες στο διπλάσιο απ’ αυτό που καθορίζεται για τους δημότες.
5. Για  τεσσάρα (4)  μεγάλα  και  δέκα  (10)  μικρά ζώα δημοτών δωρεάν  βόσκηση,  εντός  των δημοτικών  

βοσκησίμων εκτάσεων».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου72, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010,
- τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Β.Δ/τος  24.9/20.10.1958  (ΦΕΚ  66/58  τεύχος  Α),  όπως  αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- την υπ’ αριθμ. 68/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ6Ι-ΛΔΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- την πρόταση του δασικού συνεταιρισμού Ομολίου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015, προτείνοντας τη 
διατήρηση των συντελεστών που καθορίσθηκαν για το έτος 2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  47/2013 
(ΑΔΑ:ΒΕΑΘΩ6Ι-7ΘΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
1. Για κάθε μικρό ζώο 0,30€ και για κάθε μεγάλο ζώο 0,45€. 
2. Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Ομολίου, για κάθε μικρό ζώο 0,21€ και για κάθε μεγάλο ζώο 0,35€. 
3. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι (6) μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών (3) μηνών, 

απαλλαγεί από το δικαίωμα βοσκής. 
4. Για τους ετεροδημότες ποιμένες στο διπλάσιο απ’ αυτό που καθορίζεται για τους δημότες.
5. Για τεσσάρα (4) μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα δημοτών δωρεάν βόσκηση, εντός των δημοτικών 

βοσκησίμων εκτάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


