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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/ 23-11-2011

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 9ο : Εισήγηση δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012.

Στο  Δημαρχείο  Αγιάς,  σήμερα  Τετάρτη  23  Νοεμβρίου  2011  και  ώρα  10:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή,   μετά από την  18151-
18/11/2011  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία,  καθώς σε σύνολο  επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 1. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
3. Λέτσιος Βασίλειος, Μέλος αναπληρωματικό
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
6. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος για το 9ο  θέμα της Η.Δ.  έθεσε υπόψη της 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 5του Β.Δ/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α)
 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 703/1970
 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
Σύμφωνα με τα  ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.64/2011 απόφαση του  
Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα:  Καθορισμός  δικαιώματος  και  περισσεύματος  
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βοσκής έτους 2011, προτείνω τη διατήρηση των συντελεστών που ισχύουν σήμερα και  
για το 2012».

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου, παρ. 1 περ. ζ, του Ν. 3852/2010,
2. τις διατάξεις του άρθρου 5του Β.Δ/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α), 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
3. την  υπ’  αριθμ.  64/2011 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα: 

Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011 και
4. την πρόταση του δασικού συνεταιρισμού Ομολίου 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το 
έτος  2012,  προτείνοντας  τη  διατήρηση  των  συντελεστών  που  καθορίσθηκαν  και 
ισχύουν για το 2011, με την υπαριθμ. 64/2011 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 154/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


					

