
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
 

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ: Δλ. Βενιζέλοσ 8 – Φιλιάηες, Σ.Κ.46 300 - ΣΗΛ. ΚΔΝΣΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
ελίδα 1 από 4 

 

                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ                                            

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Πληρ.: Παπαδοπούλοσ οθία 

Σατ. Γιεύθσνζη: Δλ. Βενιζέλοσ 8 

Σ.Κ. 46 300 - Φιλιάηες 

ΣΗΛ.: 26643 60155 

FAX: 26640 22989 

E-mail: info@filiates.gr 

http: www.filiates.gov.gr 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην κε αξ. 02/2012 πξαθηηθό ηεο από 8ης Φεβροσαρίοσ 2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 
Αριθμός απόφασης :  14/ 2012 

Περίληψη: «Δημοπράτηση εκτάσεων δημοτικών βοσκοτόπων στις τ.κ. 

Βαβουρίου και Λιά» 

 

    Σηηο  Φηιηάηεο θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκ. Σπκβνπιίνπ, ζήκεξα ηελ 8η , ηνπ 
κελόο Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2012 εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 18:30 , ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ ηεο κε Αξ. Πξση. 1402/01-02-2012 έγγξαθεο 
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) ΦΔΚ 
Α114/2006, θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010.  
     Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ  
παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα  (24) κέιε θαη απόληα ηα ηξία (3)  θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

1. Σάζηος Νηθόιαος – Πρόεδρος Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

2. Μποσηάζες Διεσζέρηος 15. Ρούκπες Γεώργηος 

3. Κφζηάρας ηαύρος 16. Λέλες Φίιηππος 

4. Φερεληίλος Λάκπρος 17. Γάιιας Γεώργηος 

5. Σζέθας Νηθόιαος 18. Γθίθας Θφκάς 

6. Βιάτος Παραζθεσάς 19. Φερεληίλος Μηιηηάδες 

7. Μποροδήκοσ Γεφργία 20. Γθίδας Χρήζηος  

8. Μπάληηος Διεσζέρηος 21. Μποροδήκος Ιφάλλες 

9. ηεργίοσ Παλαγηώηες 22. παλοπούιοσ-άρρα Ηιηάλα 

10. Μάλος Κφλ/λος 23. Καυάιες Γεκήηρηος 

11. Νηθοιαχδοσ Διέλε 24. Λάγθαρε Δηρήλε 

12. Σζόηζες Γεκήηρηος 25.Μποροδήκος Κφλ/λος 

13. Μπεράηες Γεώργηος 26. Σόιες Χρηζηόθορος 

14. φηερίοσ Παλαγηώηες 27. Ρέγθας Λαέρηες 

 

ΑΠΟΝΣΔ (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

1. Γάιιας Γεώργηος 

2. Λάγθαρε Δηρήλε 

3. Ρέγθας Λαέρηες 
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 Ο θνο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
     Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ σο θαη νη Δθπξόζσπνη 
ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ Γήκνπ Φηιηαηώλ. Παξεβξέζεθαλ νη θ. Μάλνο Νηθόιανο, Σηαύξνπ 
Χξήζηνο, Σηνθόιεο Δπάγγεινο, Καιηακνύξεο Χξήζηνο, Νηξίθνο Γεώξγηνο, Μπαηζήο Γεκήηξηνο, 
Γθόγθνο Αιέμαλδξνο, Γνβξαο Μηραήι, Γηνβάλεο Δπάγγεινο, Νάζηνο Μελάο θαη Καξακπίλαο 
Βαζίιεηνο. 
     Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη παξέζηε ν Γήκαξρνο Φηιηαηώλ, θ. Παππάο Μελάο, ρσξίο ςήθν. 
     Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ, θα 
Παπαδνπνύινπ Σνθία. 
     Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ομόθωνα απνθαζίζηεθε ε 
ζπδήηεζε  δύν (2)  ζεκάησλ εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, δηόηη θαη ηα δύν ζέκαηα είραλ 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κέζα ζην κήλα Φεβξνπάξην, ηα νπνία είλαη: 
1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηα Τνπηθά 

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Απαζρόιεζε (ΤΟΠΣΑ) ζην πιαίζην ηνπ 
Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 
2007-2013 ζύκθσλα κε ην Ν. 4019/2011 (ΦΔΚ 216 Α΄/30-09-2011), θαζώο 
θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ππό ίδξπζε γηα ηνλ ζθνπό απηό Αλαπηπμηαθή 
Σύκπξαμε ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νόκνπ – Δηζεγεηήο:  Α/δήκαξρνο θ. 
Σηεξγίνπ Παλαγηώηεο  

2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Πεξί παξαρώξεζεο έθηαζεο ζηε ζέζε «Μηραιηάξε» γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε απνδέθηε ηνπ έξγνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ γηα ην Βηνινγηθό 
Καζαξηζκό  – Δηζεγεηήο: Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Σσηεξίνπ Παλαγηώηεο 

 
Ο θνο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 11ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ  
Α/δήκαξρν θ. Κσζηάξα Σηαύξν, ν νπνίνο είπε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 & 6 ηνπ από 24/9-20/10/1958 Β. Γηαηάγκαηνο, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ηα άξζξα 1 ηνπ Ν.Γ. 703/1970 θαη 1 ηνπ Ν. 1080/80 « Πεξί πξνζόδσλ 
ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ» ην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην, κε απόθαζή ηνπ πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή ξύζκηζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο θαη δηάζεζεο 
ησλ Γεκνηηθώλ Βνζθνηόπσλ. 
   Από ηα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ εηώλ, ηηο δειώζεηο βνζθήο ησλ θαηά ηόπνπο 
θηελνηξόθσλ γηα ην έηνο 2012, ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ Χαξαπγήο 
θαη Γαξδηθίνπ θαη ηελ ζρεηηθή κειέηε βνζθντθαλόηεηαο πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, 
πξνθύπηεη πεξίζζεπκα βνζθήο ζηνπο βνζθόηνπνπο ησλ θνηλνηήησλ απηώλ.  
   Τν πεξίζζεπκα βνζθήο απηό ην νπνίν δύλαηαη λα δηαηεζεί κέζσ δεκνπξαζίαο ζηνπο 
θαηά θύξην επάγγεικα θηελνηξόθνπο, έρεη θαηά Τνπηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: 
Σοπική Θοιν. Βαβοσρίοσ: α) 8.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα - Βαβνπξίνπ »                                                 
                                           β) 6.500 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Πιόθηζηα – Βαβνπξίνπ » 
Σοπική Θοινόηηηα Ιια:  α) 9.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα  - Ληά θαη ηελ   

πεξηνρή Σηάδηα»,» 
                                         β)   6.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Τζεξνβέηζη – Ληά» 
Με έγγξαθν ηνπ Γήκνπ δεηήζεθε από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τ.Κ λα πξνηείλνπλ  ζην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
δεκνηηθνύ ηνπο δηακεξίζκαηνο. 
 
Καηόπηλ ηνύησλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 
- Τνλ Νόκν 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο » 
- ην άξζξν 182 (Πεξί δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ) θαη ην άξζξν 192 (Πεξί εθκίζζσζεο 
αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ) ηνπ Κ. Γ. Κ. 
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- ην άξζξν 129 (Αξκνδηόηεηεο ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ) ηνπ Κ. Γ. Κ. 
ζύκθσλα κε ην νπνίν ην ζπκβνύιην ησλ ηνπηθώλ δηακεξηζκάησλ δηαηππώλεη αηηηνινγεκέλε 
γλώκε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, γηα ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηνπηθνύ δηακεξίζκαηνο. 
 
- ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 & 6 ηνπ από 24/9-20/10/1958 Β. Γηαηάγκαηνο, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ηα άξζξα 1 ηνπ Ν.Γ. 703/1970 θαη 1 ηνπ Ν. 1080/80 « Πεξί πξνζόδσλ 
ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ δηαηάμεσλ» 
- ηα κε αξηζ. πξση. 25688/1354/14-11-2007 θαη αξηζ. πξση. 4213/13-10-2010 έγγξαθα ηεο 
Γλζεο Γαζώλ Θεζπξσηίαο ηα νπνία απαγνξεύνπλ ηε βόζθεζε αηγώλ γηα κηα δεθαεηία θαη 
πξνβάησλ θαη κεγάισλ δώσλ γηα κηα πεληαεηία ζε ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο «Κίζαξαο – Κεξαζέαο» 
ηεο Τνπ. Κνηλόηεηαο Βαβνπξίνπ. 
- ην όηη ζηηο Τνπηθέο Κνηλόηεηεο Βαβνπξίνπ θαη Ληά δελ πθίζηαηαη θαηαλνκή ρξήζεο θνηλνηηθώλ 
βνζθνηόπσλ αθνύ δελ έγηλαλ δειώζεηο βνζθήο γηα ην έηνο 2012 θαη ζπλεπώο όιεο νη 
βνζθήζηκεο εθηάζεηο απνηεινύλ πιεόλαζκα. 
- ηελ κειέηε βνζθνηθαλόηεηαο πνπ εθπνλήζεθε από ην κειεηεηηθό γξαθείν   ησλ θθ Κσλ/λνπ 
Μπαιηνγηάλλε (Γεσπόλνπ) θαη Γεσξγίνπ Αλαζηαζίνπ (Γαζνιόγνπ) 
                                 
- όηη νη εθπξόζσπνη ηεο Τ.Κ Βαβνπξίνπ θαη Ληά κε ηηο από  22/12/2011 θαη  28/12/2011 
εηζεγήζεηο ηνπο πξόηεηλαλ ηε δηάζεζε ηνπ πεξηζζεύκαηνο βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλόηεηεο.  

Δηζεγνύκαη 
ηελ δημοπράηηζη ηων παρακάηω βοζκήζιμων εκηάζεων ,σο πεξίζζεπκα  βνζθήο : 
Σοπική Θοιν. Βαβοσρίοσ: α) 8.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα  - Βαβνπξίνπ »                                                 
                                           β) 6.500 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Πιόθηζηα - Βαβνπξίνπ » 
Σοπική Θοινόηηηα Ιια:  α) 9.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα  - Ληά θαη ηελ      

πεξηνρή Σηάδηα» 
                                         β)   6.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Τζεξνβέηζη - Ληά» 
        Να απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ εθηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ηα κε αξηζ. πξση. 
25688/1354/14-11-2007 θαη αξηζ. πξση. 4213/13-10-2010 έγγξαθα ηεο Γλζεο Γαζώλ 
Θεζπξσηίαο θαη νξηνζεηνύληαη ζε ράξηε ηεο κειέηεο βνζθνηθαλόηεηαο, ηα νπνία απαγνξεύνπλ 
ηε βόζθεζε αηγώλ γηα κηα δεθαεηία θαη πξνβάησλ θαη κεγάισλ δώσλ γηα κηα πεληαεηία ζε 
ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο «Κίζαξαο – Κεξαζέαο» ηεο Τνπ. Κνηλόηεηαο Βαβνπξίνπ  
     
  Να ιεθζνύλ ππόςε όζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκόλ228/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ 
ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ γηα ηελ είζνδν ησλ κεγάισλ δώσλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ θύεηαη ην ηζάη θαη 
ηνλ πξνζδηνξηζκό εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηηο βνζθέο.     
 Να εμνπζηνδνηεζεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ λα θαζνξίζεη κε απόθαζε ηεο 
ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
   

     Σηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά. 
     Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ Α/δεκάξρνπ Κσζηάξα Σηαύξνπ, ηελ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε θαη αθνύ είδε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ  
 

Τε  δεκνπξάηεζε ησλ παξαθάησ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ ,σο πεξίζζεπκα  βνζθήο : 
 
Σοπική Θοιν. Βαβοσρίοσ: α) 8.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα  - Βαβνπξίνπ »                                                 
                                       β) 6.500 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Πιόθηζηα - Βαβνπξίνπ » 
Σοπική Θοινόηηηα Ιια:  α) 9.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε «Μνπξγθάλα  - Ληά θαη ηελ      

πεξηνρή Σηάδηα» 
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                                           β)   6.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ ζηε ζέζε « Τζεξνβέηζη - Ληά» 
 Να απαγνξεπηεί ε ρξήζε ησλ εθηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ηα κε αξηζ. πξση. 25688/1354/14-
11-2007 θαη αξηζ. πξση. 4213/13-10-2010 έγγξαθα ηεο Γλζεο Γαζώλ Θεζπξσηίαο θαη 
νξηνζεηνύληαη ζε ράξηε ηεο κειέηεο βνζθνηθαλόηεηαο, ηα νπνία απαγνξεύνπλ ηε βόζθεζε 
αηγώλ γηα κηα δεθαεηία θαη πξνβάησλ θαη κεγάισλ δώσλ γηα κηα πεληαεηία ζε ηκήκαηα ηεο 
πεξηνρήο «Κίζαξαο – Κεξαζέαο» ηεο Τνπ. Κνηλόηεηαο Βαβνπξίνπ     
 
Να ιεθζνύλ ππόςε όζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκόλ 228/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ ηνπ Γήκνπ 
Φηιηαηώλ γηα ηελ είζνδν ησλ κεγάισλ δώσλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ θύεηαη ην ηζάη θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκό εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηηο βνζθέο.  
 
Δμνπζηνδνηείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ λα θαζνξίζεη κε απόθαζε ηεο ηνπο όξνπο 
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
Δπίζεο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα θάζε παξαπέξα ελέξγεηα. 
Κξίζεθε, απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεηαη θαζώο αθνινπζεί από εθείλνπο πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηε ζπλεδξίαζε απηή. 
 
Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                         ΣΑ ΚΔΙΖ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ                                     (Τπογραθές) 
            ΛΗΘΟ Γ. ΣΑΗΟ 

 
 

Ακριβές ανηίγραθο 
Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 
 
 

ΛΗΘΟ Γ. ΣΑΗΟ  
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