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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
46/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 29-3-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο :

Έγκριση Κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου
Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 3740/25-3-2013 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. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος
13. Σιμούλης Θωμάς
14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Σουλιώτης Θεόδωρος
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου,
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Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Παπακώστας Δημήτριος και Γώγος
Γρηγόριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Αποδοχή ποσού 27.040,00€ από προκαταβολή χρηματοδότησης
προγράμματος Grundtvig Workshop. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Αγιάς.
(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 2ο :

Έγκριση Κανονισμού διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου
Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης 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 άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων
από τη ρύπανση.
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους
χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και
αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη
ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών
περιοχών.
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των
οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων
ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους
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χώρους διάθεσης των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές
διατάξεις.
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που
λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των
εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των
κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων.
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται
η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή
κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης.
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις
κατασκευής και
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε
επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη
τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου.
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και
λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη
χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της
δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς
και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, του
οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές
υγειονομικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και
δραστηριοτήτων σε περιοχές,
που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και
αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες των
πόλεων και των οικισμών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί
ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού
διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά
από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις
παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών
φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε
διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την
αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
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3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι
περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το
ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες
κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε
μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν
συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της
Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων
επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.»
Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β περ. V του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α’), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του
Ν.3463/2006. Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την υπ’
αριθ. 12/2013 απόφασή της, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και
αφού συγκέντρωσε τις προτάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων,
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάγκη της λήψης κανονιστικής απόφασης
σχετικά με τη διάθεση και διαχείριση των βοσκοτόπων του Δήμου μας.
Σας παρουσιάζω σχέδιο του κανονισμού και σας καλώ να ψηφίσετε σχετικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Γραφείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών κου Παπακώστα Δημήτριου,
- το άρθρο 79 του Ν.3463/2006
- την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση αριθ. αποφ.12/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
- το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη διάθεση και διαχείριση των
βοσκοτόπων του Δήμου Αγιάς

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τον κανονισμό διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς, ως
εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης – διαχείρισης βοσκοτόπων
δικαιοδοσίας του Δήμου Αγιάς, ρυθμίζουν:
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1. Τα σχετικά με τον καθορισμό και διάθεση των βοσκοτόπων και των βοσκήσιμων
εκτάσεων στους κτηνοτρόφους – δημότες του Δήμου.
2. Τα του καθορισμού του ετήσιου δικαιώματος βοσκής.
3. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων χρήσης των εν λόγω
βοσκοτόπων.
4. Τον καθορισμό της έννοιας της αυθαιρέτου βόσκησης και τον προσδιορισμό των
σχετικών συνεπειών των παραβατών.
5. Τις υποχρεώσεων και τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, σχετικά με την βόσκηση
των ζώων τους σε βελτιωθέντες βοσκήσιμους τόπους και σε δημόσια δάση.
6. Την επιβολή προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιούνται, να καταργούνται ή
να συμπληρώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται
κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και είναι
υποχρεωτικές για όλους ανεξαιρέτως τους δημότες – κτηνοτρόφους της Διοικητικής
Περιφέρειας του Δήμου Αγιάς, αλλά και για όσους ετεροδημότες έχουν νομίμως το
δικαίωμα της βοσκής εντός των αυτών ορίων.
Ο παρών κανονισμός κρίνεται αναγκαίος για να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της
υπηρεσίας μας, αλλά και οι τελικοί επωφελούμενοι- κτηνοτρόφοι, καθώς και να
στηριχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αυτός ο Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 79,67,73 του
Ν.3852/10 ( ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» – Πρόγραμμα
Καλλικράτης και βάσει των κάτωθι διατάξεων:
1. Την αριθμ 568/20-1-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών,
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας σχετικά με τους
«Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής».
2. Τις διατάξεις περί της χρήσης των εντός της περιφέρειας του Δήμου βοσκήσιμων
τόπων του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171Α ’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.Δ.4260/1962 ( ΦΕΚ186Α’ ), Ν.Δ.
703/1970 (ΦΕΚ 219Α’) Ν.994/1979 (ΦΕΚ 279Α) , Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α ),
Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α ), Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113Α ’ ) και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.1734/87 (ΦΕΚ 189 Α ) «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων
σχετικά με την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς
θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις».
4. Τις διατάξεις του άρθ.8 του Ν.6238/1934 (ΦΕΚ 265Α’) και Ν. 4856/1930 (ΦΕΚ
316Α’) σχετικά με τα μελισσοσμήνη.
5. Τις διατάξεις του αρθ68 του Ν.Δ.30/30/1954 «Περί Αγροφυλακής».
6. Τις διατάξεις του άρθρ103 του Δασικού Κώδικα (Ν.86/69, ΦΕΚ 7 Α’) περί
παραχώρησης του δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων δασών στους Δήμους καθώς
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις αυτού
7. Την αριθμ 1/22-8-2008 ΦΕΚ 1691-Τεύχ.Β’ Αγρονομική Διάταξη.
8. Τις διατάξεις του Β.Δ. ΦΕΚ174, Τεύχος Πρώτον / 24-4-1936 « Περί μέτρων προς
πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων».
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9. Τις διατάξεις περί Βεβαιώσεων και εισπράξεως εσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων του Αρθρ11 του Ν.Δ.318/69 ( ΦΕΚ 212Α) , όπως αυτές τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν.127/75 (ΦΕΚ 175Α’ ), Π.Δ. 22/82
(ΦΕΚ 3Α ’) , Ν.1416/84 (ΦΕΚ18 Α) και ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ113Α’).
11. Τις διατάξεις του Ν.1080/80 ( ΦΕΚ 246Α’).
12. Τις διατάξεις του Ν.Δ.4260/62 ( ΦΕΚ 186 Α’).
13. Τις διατάξεις του Ν.127/75 ( ΦΕΚ 175 Α’).
14. Τις διατάξεις του Ν. 3147/2003 ( ΦΕΚ 135/05.06.2003 Τεύχος Α’ ) περί
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και
αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
15. Την Γν.ΝΣΚ 456/91 σχετικά με την δυνατότητα χρήσης βοσκότοπου κατόπιν
κτήσης δημοτικότητας.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 129 και 182 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ114Α/8-6-2006)
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Οι βοσκότοποι στο Δήμο Αγιάς ανέρχονται συνολικά σε διακόσια δέκα τέσσερις
χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα στρέμματα (214.144) περίπου και υπάρχουν σε
όλες σχεδόν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου.
Ειδικότερα οι διαθέσιμοι προς βόσκηση βοσκότοποι κατά δημοτική /τοπική
Κοινότητα έχουν ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

1

ΣΤΟΜΙΟΥ

ΜΕΡΙΑΣ

2

ΟΜΟΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

4.870ΣΤΡ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

10.500ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

10.500ΣΤΡ

3.1

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΟΣ

3.2

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3.3

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

3.4

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3.5

ΤΣΙΚΑΡΙΑ

3.6

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

ΜΠΑΡΕΣ

3.7

ΣΟΥΡΒΑΛΑ

3.8

ΥΨΩΜΕΝΟΣ

3.9

ΚΟΥΤΣΕΚΙΑ

3.10

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ

3.11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

4

ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
4.870ΣΤΡ

1.692ΣΤΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

200ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

200ΣΤΡ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

1

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ

ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΣΚΗΤΗΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ,
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

2

ΣΚΗΤΗ

3

ΣΚΛΗΘΡΟ

4

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ,
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΡΕΜΑ
ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΛΑΦΟ,
ΚΕΡΑΜΙΔΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

ΑΓΙΑ

2

3

4

ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ

ΑΝΑΒΡΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΡΙΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΚΑΡΙ

ΕΛΑΦΟΣ

14.000ΣΤΡ
10.000ΣΤΡ
10.000ΣΤΡ
18.000ΣΤΡ
18.000ΣΤΡ
10.000ΣΤΡ

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

ΞΕΡΑ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ

1000
4000
1200

ΜΕΡΙΑΣ

100

ΑΝΑΛΗΨΗ

350

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

200

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

250

ΜΕΤΟΧΙΑ

120

ΣΥΝΟΛΟ

7.720ΣΤΡ

200
300

ΑΕΤΟΣ

3000

ΓΚΑΛΜΠΑ

1000

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΣΑΙΡΙ, ΑΛΩΝΙΑ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
– ΠΟΔΑΡΙΚΟ, ΚΑΛΙΑΚΟΔΟΡΑΧΗ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΜΠΕΛΑ
ΑΛΩΝΙΑ, ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ,
ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΛΙ - ΠΟΔΑΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4.000ΣΤΡ
2289

1228
3.517ΣΤΡ

ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

6350

ΜΙΚΡΟ ΤΣΑΙΡΙ

150

ΣΥΝΟΛΟ
5

14.000ΣΤΡ

10.000ΣΤΡ
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
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6
ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ

7

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

1000

ΤΣΑΙΡΙ – ΑΜΠΕΛΙΑ

500

ΜΠΡΑΖΙΑΝΗ

200

ΧΛΟΗ

500

ΠΟΝΤΙΚΙ

800

ΣΥΝΟΛΟ

3.000ΣΤΡ

ΑΣΠΡΟΕΣ

100

ΒΟΥΝΙ

100

ΛΑΚΚΟΣ

100

ΚΟΠΡΙΕΣ ΛΑΚΚΟΣ

100

ΓΕΛΑΔΟΣΤΑΛΟ

200

ΜΕΛΙΣΣΙ

100

ΜΥΛΟΙ

100

ΣΥΝΟΛΟ

800ΣΤΡ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

8

ΚΑΜΠΟΣ
ΚΛΑΔΩΡΗ

ΠΟΤΑΜΙΑ

ΞΕΡΑ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ
ΓΡΟΥΒΙΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ

12.000ΣΤΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ

1.

ΑΜΥΓΔΑΛΗ

ΟΡΕΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΑΣΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ
14.600ΣΤΡ
14.600ΣΤΡ

ΚΑΛΟΥΓΚΑΡΙ

5.000ΣΤΡ

2.2

ΣΤΑΒΑΡΑ

6.000ΣΤΡ

2.3

ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΙ

5.000ΣΤΡ

2.4

ΝΤΡΑΜΕΛΛΕΣ

3.000ΣΤΡ

2.5

ΜΠΕΛΜΑΣ

4.000ΣΤΡ

2.6

ΛΙΒΑΔΙΑ

6.000ΣΤΡ

2.7

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ

1.000ΣΤΡ

ΛΑΚΟΣ

1.000ΣΤΡ

2.9

ΒΡΑΧΟΙ-ΒΙΟΛΙ

3.000ΣΤΡ

2.10

ΤΣΙΓΓΕΝΕ

2.000ΣΤΡ

2.11

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ

2.000ΣΤΡ

2.12

ΠΑΝΑΙΤΙΚΟ

5.000ΣΤΡ

2.13

ΤΣΙΑΚΑΛΙ

5.000ΣΤΡ

2.14

ΠΟΔΑΡΙΚΟ

2.000ΣΤΡ

2.15

ΓΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΙ

2.000ΣΤΡ

2.1

2.8

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ
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Σελίδα 8 από 18

52.000ΣΤΡ

ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

3.1
3.2
3.3

ΔΗΜΗΤΡΑΣ

3.4
4
ΚΑΣΤΡΙΟΥ

ΒΟΥΝΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

750ΣΤΡ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΛΕΙΜΩΝΑΣ

190ΣΤΡ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΛΕΙΜΩΝΑΣ

25ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ

2.115ΣΤΡ

ΟΡΕΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

4.050ΣΤΡ

ΤΣΑΙΡΙ (ΠΕΔΙΝΟΣ)

71ΣΤΡ

ΤΣΑΙΡΙ (ΠΕΔΙΝΟΣ)

292ΣΤΡ

ΛΑΚΕΣ (ΠΕΔΙΝΟΣ)

42ΣΤΡ

ΤΣΑΙΡΑΚΙ (ΠΕΔΙΝΟΣ)

55ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ

4.510ΣΤΡ

ΟΡΕΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

650ΣΤΡ

ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ (ΠΕΔΙΝΟΣ)

20ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ (2)
5

1.150ΣΤΡ

670ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)

5.180ΣΤΡ

ΠΑΔΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΟΝΑΚΙΑ,
ΚΟΡΟΜΗΛΙΕΣ, ΒΑΘΥ ΚΑΙ
ΑΛΑΤΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΡΜΠΕ, ΜΠΟΥΝΑΡΙ

2.000ΣΤΡ

ΚΑΡΚΑΛΑΤΖΙΑ ΚΑΙ ΚΙΣΛΑ

1.500ΣΤΡ

ΤΣΙΟΥΚΑ, ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ,
ΑΝΗΛΙΟ, ΦΡΑΞΟ ΚΑΙ ΤΖΙΟΥΡΑ
ΚΑΨΑΛΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ,
ΓΟΥΡΝΑ, ΒΛΑΧΟΜΝΗΜΑΤΑ
ΓΥΦΤΟΓΑΜΙ

1.500ΣΤΡ
1.000ΣΤΡ

2.000ΣΤΡ
1.500ΣΤΡ
1.200ΣΤΡ

ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

500ΣΤΡ

ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ

250ΣΤΡ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

11.450ΣΤΡ
85.345ΣΤΡ

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Η διαχείριση όλων των βοσκοτόπων (πεδινών, ημιορεινών, ορεινών), την κυριότητα,
νομή ή χρήση των οποίων έχει ο Δήμος Αγιάς, ενεργείται σε ενιαία βάση με γνώμονα
πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και του
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των πολιτών σε ότι αφορά την προστασία του
υδροφόρου ορίζοντα.
α) Βοσκότοπος ορίζεται κάθε έκταση στην οποία αναπτύσσεται βλάστηση ποώδης ή
ξυλώδης με θαμνώδη μορφή ή και μικτή, η κύρια παραγωγή της οποίας αποτελεί
τροφή για μεγάλα ή μικρά ποιμενικά, οικόσιτα και αγρία ζώα, έστω και αν υπάρχουν
σ' αυτή, διάσπαρτες συνδενδρίες ή μικρές λόχμες δασικών δέντρων. Ο βοσκότοπος
μπορεί να ανήκει στα όρια ενός ή περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
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β) Βοσκοϊκανότητα είναι η ικανότητα ενός βοσκότοπου να εξασφαλίζει επαρκή
τροφή σε ορισμένο αριθμό ζωικών μονάδων για ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς
να παραβλέπεται η παραγωγική αυτή ικανότητα. Η βοσκοϊκανότητα προσδιορίζεται
από σχετικές μελέτες, που συντάσσονται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε
περιοχής , όπως η οριοθέτηση και μορφολογία των αγρών, η ενδημική βλάστηση, η
τοπική κτηνοτροφία κ.α. Ένας ασφαλής τύπος για τον υπολογισμό της εκφράζεται σε
ζωικά ισοδύναμα ανά Εκτάριο ανά Έτος, ενώ ο συντελεστής βοσκησιμότητας,
(δηλαδή το ποσοστό της ετήσιας παραγωγής βοσκήσιμης ύλης που πρέπει να
βοσκηθεί από τα ζώα χωρίς να προκληθεί βλάβη στην αειφορική διαχείριση του
βοσκότοπου), να κυμαίνεται μέχρι το 50%.
γ) Πυκνότητα βόσκησης, είναι ο αριθμός Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ ) που
μπορούν να βοσκήσουν σε ένα (1) Ha εκτάριο ( 1 Ha=10 στρ) βοσκότοπου. Σύμφωνα
με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής η πυκνότητα βόσκησης είναι :
ΕΙΔΟΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ από - έως MZK/Ha
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Όλη η χώρα
0,3-2
ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ
Όλη η χώρα
0,3-1,9
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Ηπειρωτική χώρα
0,3-1,4
Η μετατροπή των μονάδων - κεφαλών ζώων σε ζωικές μονάδες (Μονάδα Ζωικού
Κεφαλαίου ΜΖΚ) γίνεται με τις ακόλουθες σχέσεις:
- Ένα αιγοπρόβατο ηλικίας άνω του έτους είναι 0,15ΜΖΚ
- Ένα βοοειδές ηλικίας 6 μηνών έως 24 μηνών είναι 0,6 ΜΖΚ
- Ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών είναι 1,0 ΜΖΚ
- Χοιρομητέρα με τα παράγωγα 1,45 ΜΖΚ
- Ένα άλογο ηλικίας άνω του έτους ( 1 ) έτους είναι 1,0 ΜΖΚ
Τα όρια της πυκνότητας βόσκησης ενός συγκεκριμένου βοσκοτόπου δύναται, εφόσον
υπάρχει διαχειριστική μελέτη, να προσαρμόζονται στα όρια της μελέτης.
δ) Ο χαρακτηρισμός βοσκότοπου ως «βελτιωμένου», αφορά βοσκότοπο υψηλότερης
βοσκοϊκανότητας σε σχέση με τους φυσικούς βοσκότοπους
ε) Διαχείριση βοσκότοπου είναι η οργάνωση της εκμετάλλευσης του βοσκότοπου με
το σκοπό να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα, με την
κατάλληλη ρύθμιση της βόσκησης των ζώων και την εκτέλεση έργων βελτίωσης και
συντήρησης χωρίς να βλάπτεται η βοσκοϊκανότητά του, ούτε ο βοσκότοπος ως
οικοσύστημα και να εξασφαλίζεται η αειφορική του χρήση.
στ) «Μικρή κτηνοτροφία» θεωρείται η εκμετάλλευση , της οποίας ο αριθμός των
ζώων κάθε κτηνοτροφικής οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 150 μικρά και τα 15 μεγάλα
ζώα.
ΆΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ
Στο Δήμο Αγιάς που προέκυψε από συνένωση κατά τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, ο τρόπος διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στην
περιφέρεια δημοτικής / τοπικής κοινότητας του δήμου, καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 6 παρ. 4β΄ του Ν.2539/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.5α του
Ν.2946/01, με απόφαση πάλι του δημοτικού συμβουλίου που εκδίδεται όμως ύστερα
από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.
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Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, ορεινοί) διατίθενται στους
κτηνοτρόφους του Δήμου Αγιάς για τη βόσκηση των ζώων τους. Σε κάθε Τοπική
Κοινότητα του Δήμου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων θα έχουν οι
κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσµατος βοσκοτόπου
σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου µας, ο πλεονάζων βοσκότοπος διατίθεται σε
κτηνοτρόφους κατά προτεραιότητα των όµορων Τοπικών Κοινοτήτων με σύμφωνη
γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και στην συνέχεια όπου αλλού
χρειαστεί αλλά με δημοπρασία τους όρους και το μίσθωμα θα καθορίζει η οικονομική
επιτροπή του Δήμου Αγιάς. Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική
Κοινότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων της
συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της
διαφοράς αυτής από άλλη όμορη Τοπική Κοινότητα, τότε ο βοσκότοπος αυτός
κατανέμεται αναλογικά στους κτηνοτρόφους της Τοπικής αυτής Κοινότητας, µε
βάση τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνει δύο τουλάχιστον μήνες πριν
την έναρξη του οικονομικού έτους και αφού προηγηθεί μη δεσμευτική γνωμοδότηση
των τοπικών συμβουλίων ορίζει με λεπτομέρεια κατά θέσεις και έκταση τους
βοσκήσιμους τόπους, τον τρόπο χρήσης αυτών και τον αριθμό των μικρών και
μεγάλων ζώων των οποίων επιτρέπεται η βοσκή και το τυχόν υπάρχον περίσσευμα
βοσκήσιμων τόπων, όπως ορίζει το άρθρο 1 του ΝΔ. 703/70. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται το δικαίωμα βοσκής και βεβαιώνεται με λεπτομερή κατάλογο, που
καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο κείμενο της απόφασης ο συνολικός αριθμός των
μικρών και μεγάλων ζώων, η θέση και η έκταση που δικαιούται ο καθένας από τους
κτηνοτρόφους –δημότες να εισάγει στις βοσκές.
Σημειώνεται ότι η έκταση που χορηγείται στον κάθε κτηνοτρόφο εξαρτάται από
την πυκνότητα βόσκησης η οποία είναι σύμφωνη με τους επικαιροποιημένους
κώδικες της ορθής γεωργικής πρακτικής, από τον αν ο παραγωγός είναι σε κάποιο
πρόγραμμα (βιολογική κτηνοτροφία ή Εκτατικοποίηση), αν ο παραγωγός
χρησιμοποιεί τον βοσκότοπο ως χειμερινό ή για κάθε άλλη περίπτωση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού παραγωγών, και των αναγκαίων τροποποιήσεων και
διορθώσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους, που απορρέουν από την
συνεργασία με τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προτείνεται το Δημοτικό
Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την σύνταξη και τυχών τροποποιήσεων
του πίνακα δικαιούχων κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τοπικού
Συμβουλίου.
Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει – για οποιοδήποτε λόγο – για κάποιο
έτος απόφαση για τη διάθεση των βοσκήσιμων τόπων, τότε ισχύει η προηγούμενη
απόφασή του (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2307/1995).
Ημερομηνίες εισαγωγής των ζώων στα θερινά λιβάδια θα ορίζονται από τα κατά
τόπους τοπικά συμβούλια βάση των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Δικαίωμα χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων έχουν όλοι οι κάτοικοι – δημότες
του Δήμου Αγιάς και διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο που αποδεικνύεται από την ατομική
κτηνοτροφική δήλωση, καθώς επίσης και από κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο. Ο
δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίμνιο του εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης
του βοσκοτόπου. Αν το ποίμνιο μειωθεί περιορίζεται ανάλογα και το δικαίωμα
χρήσης. Σε περίπτωση διαδοχής εφόσον αυτοί διατηρούν το ποίμνιο διατηρούν και το
δικαίωμα του αρχικού δικαιούχου να εισέρχονται στον βοσκότοπο.
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Κάθε κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει τα ζώα του, μικρά ή μεγάλα, μόνο στους
βοσκότοπους της δημοτικής/τοπικής κοινότητας της οποίας είναι κάτοικος σύμφωνα
με το άρθρο 5. Στην περίπτωση που δεν επαρκεί μπορεί να βόσκει μόνο σε
βοσκότοπο όμορης Τοπικής κοινότητας στην οποία υπάρχει πλεόνασμα σύμφωνα με
το άρθρο 5.
Εντελώς εξαιρετικά, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των κτηνοτρόφων οι οποίοι
παραδοσιακά εδώ και δέκα (10) χρόνια και άνω έχουν δύο έδρες (θερινή – χειμερινή).
Η ανωτέρω χρονική περίοδος πρέπει να αποδεικνύεται είτε από τα αρχεία της
υπηρεσίας ή αν αυτή δεν τα διαθέτει μόνο με κατάλληλα έγγραφα που θα
προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος. Μετά δε τη συνταξιοδότησή τους ή την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το επάγγελμα ουδείς θα δικαιούται να
έχει το προνόμιο αυτό μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης σε συγγενείς πρώτου βαθμού.
Όσοι γίνονται δημότες κάποιας κοινότητας του Δήμου, είτε ύστερα από αίτησή
τους, είτε με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, αποκτούν δικαίωμα χρήσης των ως
άνω βοσκήσιμων τόπων, όταν συμπληρωθεί από την εγγραφή τους τριετής
πραγματική και συνεχής εγκατάσταση στο Δήμο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας 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 1 παρ. 1 Ν.Δ. 703/70).
Αυτοί που εγγράφονται στα δημοτολόγια για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις
δημοτικές και κοινοτικές εκλογές δεν αποκτούν δικαίωμα χρήσης των βοσκήσιμων
τόπων του Δήμου.
Κάθε δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να διατηρεί για τη φύλαξη ανά εκατόν
πενήντα μικρά ζώα του έναν ετεροδημότη ποιμένα ο οποίος δικαιούται να βόσκει
μέχρι σαράντα μικρά και πέντε μεγάλα ζώα που του ανήκουν, με την προϋπόθεση
όμως ότι θα καταβάλλει ετήσιο δικαίωμα διπλάσιο από εκείνο που έχει καθορισθεί
για τους δημότες. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούνται να βόσκουν τα ζώα τους και
οι επίμορτοι καλλιεργητές αγρών που ανήκουν σε δημότες.
Ετεροδημότης ποιμένας που συμβάλλεται εταιρικά με δημότη σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από τον εμπορικό νόμο, υποχρεούται να καταβάλλει για
τα ζώα του δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό που έχει καθορισθεί για τους
δημότες. Σε καμιά περίπτωση τα ζώα του ετεροδημότη ποιμένα δεν μπορεί να είναι
περισσότερα από τα μισά των ζώων του δημότη με τον οποίο έχει συνάψει
οποιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση. Το ίδιο ισχύει και αν ο ποιμένας προέρχεται
από άλλη τοπική κοινότητα του Δήμου Αγιάς.
Όταν γίνονται δημοπρασίες για την ενοικίαση των δημοτικών βοσκήσιμων
εκτάσεων, λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές μόνον οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι,
διαφορετικά η δημοπρασία είναι άκυρη κατ’ άρθρο 5 παρ. 6 του Β.Δ. 24.9/20-101958.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ
Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή ζώου, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ. 5 του Ν.2130/1993 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει απόφαση για τα ανωτέρω, δηλαδή για
τον καθορισμό του δικαιώματος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό που είχε
καθορισθεί κατά το προηγούμενο έτος.
Κάθε δημότης-κάτοικος δικαιούται να βόσκει στις καθορισμένες κατά τα
ανωτέρω δημοτικές περιοχές (βοσκήσιμους βοσκότοπους) δωρεάν τέσσερα (4)
μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα. Για τη μικρή κτηνοτροφία (δεν υπερβαίνει τα 150
μικρά και τα 15 μεγάλα ζώα) καταβάλλει το ετήσιο το ετήσιο δικαίωμα βοσκής που
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προσδιορίζεται κατά κεφαλή ζώου του με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την μεγάλη και συστηματική κτηνοτροφία, όταν δηλαδή ο κτηνοτρόφος έχει
παραπάνω από τις παραπάνω ποσότητες ζώων, καταβάλει το ετήσιο δικαίωμα βοσκής
που προσδιορίζεται κατά κεφαλή ζώου του με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο ή μεγαλύτερο από την μικρή
κτηνοτροφία.
Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό ανά τοπική κοινότητα και να
διαμορφώνεται από τις τρέχουσες συνθήκες της τοπικής κτηνοτροφίας (αριθμός
μετακινουμένων και είδος ζώων ένταξη των κτηνοτρόφων σε επιδοτούμενα
προγράμματα όπως η Εκτατικοποίηση, η χρήση συγκεκριμένων τόπων για την
απομόνωση άρρωστων ζώων κα) ή και άλλους παράγοντες.
Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και τα θηλάζοντα μικρά μέχρι
τριών μηνών, δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής. Εάν το δημοτικό συμβούλιο
παραλείψει ή αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να καθορίσει το δικαίωμα βοσκής για
ένα έτος, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το τέλος βοσκής που είχε καθοριστεί το
προηγούμενο έτος.
Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια
χρήσεως της βοσκής, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 3 έως 5 του Ν.Δ. 318/1969).
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΘΕΝΤΕΣ
ΒΟΣΚΗΣΙΜΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Οι εργασίες βελτίωσης και καλλιέργειας των βοσκοτόπων γίνονται με βάση
ειδική μελέτη που σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου Αγιάς συντάσσεται από αρμόδιο γεωτεχνικό μελετητή και εγκρίνεται κατά τη
νόμιμη διαδικασία.
Οι εργασίες βελτίωσης θα γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγιάς
και σε περίπτωση αδυναμίας της θα ανατίθενται και θα επιβλέπονται κατά τις νόμιμες
διαδικασίες. Σε περίπτωση αδυναμίας ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών
συντήρησης και καλλιέργειας του βελτιωμένου βοσκοτόπου, για οποιαδήποτε λόγο, ο
Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε καμιά επιβάρυνση και αξίωση απέναντι στους
κτηνοτρόφους που εισάγονται σε αυτόν.
Όσον αφορά την άρδευση του βοσκοτόπου αυτή θα γίνεται με ευθύνη και με
μέσα άρδευσης των κτηνοτρόφων των οποίων των ζώα τους θα εισάγονται κάθε
χρονιά στον βελτιωμένο βοσκότοπο.
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. Το ειδικό δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων
θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε έτους ή στις αρχές του επομένου.
Οι δημότες - κάτοικοι που επιθυμούν να βόσκουν τα ζώα τους σε βελτιωμένο
βοσκότοπο, εφ’ όσον υπάρχει στην περιοχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική
προς τούτο δήλωση στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών του
Δήμου Αγιάς.
Βάσει αυτών των δηλώσεων το Δημοτικό Συμβούλιο, και κατόπιν εισήγησης των
Συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία
καθορίζει τον αριθμό των ζώων κατά είδος που δικαιούται να εισάγει στις βοσκές
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κάθε δημότης. Τυχόν περίσσευμα που δεν καλύπτεται από τα ζώα των δημοτών,
δύναται να εκμισθώνεται με δημοπρασία σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους.
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Η εγκατάσταση κτηνοτρόφου στις βοσκές ενεργείται πάντοτε ύστερα από
έγγραφη άδεια του Δημάρχου (άδεια εισόδου δημοτικού βοσκοτόπου) ή του αρμόδιου
αντιδημάρχου, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, η θέση,
όπου απαιτείται, όπου θα εγκατασταθεί το ποίμνιό του, ο αριθμός των ζώων του και η
έκταση του δικαιούμενου βοσκοτόπου.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από τους κυρίους ή
κατόχους αυτών χωρίς άδεια του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου και η
τυχόν βόσκηση αυτών σε οποιοδήποτε βοσκήσιμο τόπο δικαιοδοσίας του Δήμου
Αγιάς θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει σε βάρος των παραβατών τις νόμιμες
κυρώσεις.
Δεν θεωρείται αυθαίρετη βοσκή η βόσκηση ζώων που οδηγούνται σε θερινές ή
χειμερινές βοσκές νομίμως, εφ’ όσον η παραμονή τους στην περιφέρεια του Δήμου
δεν παρατείνεται πέραν των 48 ωρών.
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ
Το δικαίωμα βοσκής σε δημόσια δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη
πεδινά χορτολίβαδα στα οποία δεν έχει απαγορευθεί η βοσκή από την αρμόδια
δασική αρχή, ανήκει σύμφωνα με το νόμο στους οικείους δήμους. Εξαιρούνται τα
ενοικιαζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια
και χορτολίβαδα (αρθ. 103 & 1 Ν.Δ. 86/1969).
Στις παραπάνω εκτάσεις καθώς και στις εκτάσεις που τυχόν ανήκουν ή θα
ανήκουν μελλοντικά στο Δήμο, ή σ’ αυτές που ανήκουν στην κυριότητα ή στη νομή
των κατοίκων του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δάσος, η μερικώς
δασοσκεπής έκταση και το μη πεδινό χορτολίβαδο, δικαιούνται οι κάτοικοι του
δήμου να βόσκουν τα μικρά ή μεγάλα ζώα τους, υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης
των διατάξεων της Δημοτικής και Δασικής Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 11: ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την ίδρυση νέων σταυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει μετά από
γνωμοδότηση του εκάστοτε συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας να
υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος που θα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε
να μην δυσχερανθεί η δημόσια υγεία και η ομαλή λειτουργία της κοινωνικής ζωής
των κατοίκων της περιοχής.
Συνεπώς η ίδρυση αλλά και η μετεγκατάσταση σταυλικών εγκαταστάσεων να
γίνεται μακριά από οικισμούς και αγροκτήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις, κατόπιν εγκρίσεως του τοπικού συμβουλίου και οπωσδήποτε
όχι σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σε ευθεία γραμμή από τα όρια των
οικισμών.
Η οικόσιτη κτηνοτροφία θα πρέπει να γίνεται χωρίς να ενοχλεί τους περίοικους
και οπωσδήποτε θα πρέπει μα ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα ώστε οι
υποδομές να διατηρούνται όσο το δυνατό καθαρές, να μη επιβαρύνουν τη δημόσια
υγεία σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
Επίσης στον οριοθετημένο βοσκότοπο είναι ελεύθερη η τοποθέτηση
μελισσοσμηνών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 5 της
Υπ.Αριθμ1. Αγορανομικής Διάταξης και άρθρο 7 του Νόμου 6238/34 και άρθρο 22
του Νόμου 4856/30 (σε αποστάσεις πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον από
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κατοικημένες περιοχές, ποιμνιοστάσια και ποτίστρες και είκοσι πέντε μέτρα (25) από
δημόσιο ή επαρχιακό δρόμο ή δημοτικό δρόμο κ.λ.π.) και κατόπιν σύμφωνης γνώμης
του Τοπικού Συμβουλίου για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα που αφορούν την
κάθε τοπική κοινότητα.
ΑΡΘΡΟ 12: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με την απόφαση καθορισμού των
τελών του δικαιώματος βοσκής του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού ορίζει
τριμελή επιτροπή ελέγχου αποτελούμενη από 1) τον πρόεδρο – εκπρόσωπο του
τοπικού συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας με αναπληρωτή έναν τοπικό
σύμβουλο, 2) τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της ΔΕ Ενότητας με αναπληρωτή έναν
δημοτικό σύμβουλο της δημοτικής ενότητας και 3) τον Δασοφύλακα της περιοχής με
τον νόμιμο αναπληρωτή του. Έργο της επιτροπής είναι η τήρηση του παρόντος
κανονισμού καθώς και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ , ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΟΙΝΕΣ
1. Απαγορεύεται ρητά η μετακίνηση των ζώων για βόσκηση στις άλλες
δημοτικές/τοπικές κοινότητες του Δήμου ή σε άλλη θέση από την οποία έχει
οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του
Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου. 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. Σε περίπτωση υποτροπής τo ποσό θα είναι 1500
ευρώ.
2. Απαγορεύεται ρητά η παραμονή των ποιμνίων των κτηνοτρόφων στις
υπάρχουσες ποτίστρες της περιοχής όπου βόσκουν τα ζώα τους, χρήση δε αυτών
δικαιούνται να κάνουν μόνο για όσο χρόνο ποτίζουν τα ζώα τους. Η εμφάνιση
ετέρου ποιμνίου σ’ αυτές, υποχρεώνει τον ποιμένα του κοπαδιού που ποτίζει τα
ζώα του να απομακρυνθεί εντός ευλόγου χρόνου για να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες του ποιμνίου του αναμένοντος να ποτίσει τα ζώα του κτηνοτρόφου. Οι
παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200€
3. Απαγορεύεται η δημιουργία μόνιμης ή πρόχειρης εγκατάστασης σταυλισμού
ζώων ή αρμέγματος σε απόσταση 300 μέτρων από κοινόχρηστες ποτίστρες. Οι
παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300€ και θα τους επιβάλλεται η άμεση
απομάκρυνση της από τους ίδιους διαφορετικά γίνεται με έξοδα του δήμου και
καταβολή των εξόδων από τους παραβάτες.
4. Απαγορεύεται η δημιουργία περισσοτέρων από δύο πρόχειρων εγκαταστάσεων
σταυλισμού ζώων ή αρμέγματος. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο
300€ και θα τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της από τους ίδιους
διαφορετικά γίνεται με έξοδα του δήμου και καταβολή των εξόδων από τους
παραβάτες.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση ή παραμονή ποιμνίων πλησίον κατοικημένων
περιοχών και δη σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από
αυτές, καθώς και είσοδός τους εντός των οικισμών και η ανεξέλεγκτη περιφορά
τους σε ιδιοκτησίες και σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα,
αλσύλλια, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, χώρους απόρριψης
απορριμμάτων, κλπ, προς αναζήτηση τροφής και νερού. Η τυχόν παραμονή ή
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διέλευσή τους απ’ αυτές, κατά παράβαση αυτής της διατάξεως, επισύρει ποινή
προστίμου έως 200€
6. Απαγορεύεται ρητά η χωρίς την συνοδεία των κυρίων τους ή βοηθών τους,
ελεύθερη διακίνηση των ζώων εντός των ορίων του δήμου. Στους παραβάτες της
διάταξης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 €.
7. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείων. Στους παραβάτες της διάταξης
αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 €.
8. Απαγορεύεται η απόθεση υπολειμμάτων η κουφαριών ή οστών ζώων στους
γεωργικούς και κτηνοτροφικούς δρόμους. Τα υπολείμματα θα πρέπει να θάβονται
με μέριμνα του κτηνοτρόφου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300€.
9. Απαγορεύεται η βόσκηση εντός των αγροτεμαχίων εκτός αν το επιτρέπει γραπτώς
ο ιδιοκτήτης και χωρίς να προκαλέσουν ζημίες σε γειτονικά αγροτεμάχια. Οι
παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200€
10. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον
περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€ και τους επιβάλλεται
η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης διαφορετικά θα απομακρύνεται από τα
συνεργεία του Δήμου και θα τους βεβαιώνεται το αναλογούν ποσό.
11. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον
καλλιεργούν με μηχανικά ή άλλα μέσα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο
200€.
12. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον
λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν. Οι παραβάτες
τιμωρούνται με πρόστιμο 200€.
13. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον
αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο). Οι παραβάτες τιμωρούνται
με πρόστιμο 500€.
14. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να
προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού
περιβάλλοντος. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 200€.
15. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να τον
υπεκμισθώνουν σε τρίτους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€.
16. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να
αποκλείουν – περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους βοσκοτόπους
(αγροτικό δίκτυο). Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€.
17. Οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται να
επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση, για
πότισμα των ζώων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500€.
Όλα τα ανωτέρω πρόστιμα θα βεβαιώνονται με απόφαση δημάρχου κατόπιν
αιτιολογημένης έκθεσης που συντάσσει η τριμελής επιτροπή. Σε περίπτωση
υποτροπής σε αυτά που περιγράφονται στις παραγράφους 2-17 του παρόντος άρθρου,
το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής όλων των ανωτέρω θα δίνεται η δυνατότητα κατόπιν
εισήγησης της επιτροπής και με απόφαση δημάρχου να μην του δίνεται άδεια εισόδου
στον δημοτικό βοσκότοπο για την επόμενη περίοδο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παραπέμπεται και στα αρμόδια δικαστήρια
μετά την επιβολή προστίμου, η οποία είναι υποχρεωτική.
Τέλος η από πλευράς των προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως των κυρίων των
ζώων κτηνοτρόφων τυχόν τέλεση των ανωτέρω παραβάσεων, δηλ. η από μέρους των
υπευθύνων για την εν γένει φύλαξη και βόσκηση ζώων τους προσώπων (ακόμη και
αλλοδαπών) αυθαίρετη παρά τις ανωτέρω διατάξεις μετακίνησή των, δεν απαλλάσσει
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τον προστήσαντα κτηνοτρόφο από την υποχρέωση καταβολής του βεβαιωθέντος σε
βάρος του νομοτύπως διοικητικού κατά τα ανωτέρω προστίμου, ακόμη και αν
επικαλεσθεί το στοιχείο της έλλειψης στο πρόσωπό του, της υποκειμενικής ευθύνης
της παράβασης. Ούτε και ο ισχυρισμός αυτού ότι η εν λόγω μετακίνηση έγινε άνευ
αδείας εν αγνοία του, δύναται να αποτελέσει λόγο εξάλειψης της βεβαιωθείσης σε
βάρος του παραβάσεως και επιβολής προστίμου.
Η ευθύνη των κυρίων των ζώων είναι αντικειμενική. Τα πρόστιμα που
προαναφέρθηκαν επιβάλλονται σε αυτούς ακόμη και αν τις παραβάσεις τέλεσαν οι
από αυτούς προστηθέντες ή τυχόν βοηθοί εκπληρώσεως και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοια ή μη συμμόρφωση των προστηθέντων κλπ προς τις εντολές
τους.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το δικαίωμα βοσκής από τους κτηνοτρόφους
τότε δε θα τους δίδεται δημοτική ενημερότητα και η βεβαίωση του Δημάρχου για την
άδεια εισόδου στον δημοτικό βοσκότοπο (απαραίτητο για την σύνταξη της αίτησης
ενιαίας ενίσχυσης ).
Επίσης ο κτηνοτρόφος μπορεί να τακτοποιήσει τις οφειλές του προς τον Δήμο
που αφορούν την χρήση βοσκοτόπου εξουσιοδοτώντας την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου Αγιάς να εισπράξει τα χρήματα απευθείας από την τράπεζα στην οποία
καταβάλλονται οι επιδοτήσεις του.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Διατάξεις νόμων (εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας) ή ειδικές διατάξεις που
αναφέρονται στη διαχείριση – διάθεση δημοτικών βοσκοτόπων και δεν
αποτυπώνονται στο κείμενο του παρόντος, ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται α’ αυτόν τον κανονισμό μπορούν να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία αρκεί η
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού
βεβαιώνονται σύμφωνα με το νόμο.
Ο παρών Κτηνοτροφικός Κανονισμός αποτελούμενος από δέκα τέσσερα (14)
άρθρα, γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και
κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου Αγιάς και των δημοτικών
ενοτήτων και των κοινοτικών καταστημάτων και ισχύει μέχρι νεότερης
τροποποίησης.
Έναρξη της ισχύς του παρόντος κανονισμού ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης
των απαραίτητων κατά τον νόμο υπηρεσιακών ενεργειών. Οι αναγραφόμενες
ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών δύναται να
μεταβάλλονται, ανάλογα με τις τρέχουσες κατ’ έτος συνθήκες .

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».
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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 46/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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