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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 37/ 2012 

Περίληψη: Βεβαίωση προστίµων αυθαίρετης βόσκησης και έγκριση βεβαιωτικού καταλόγου 

επιβολής σχετικών τελών 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 14η , 
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 2997/01-03-2012 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας 

∆.Σ.) 
26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.-Λάγγαρη Ειρήνη 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Γκίκας Σταύρος, Μπουζιούρης Γεώργιος, 
Λιαµύρας Αθανάσιος Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
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Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχάλης , Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς 
ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1)  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η 
συζήτηση για την εύρυθµη λειτουργία του Λογιστηρίου και  είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση 
                                         πιστώσεων οικ. έτους 2011»  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το δέκατο έβδοµο 17 ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε 

το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο , ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ότι λαµβάνοντας υπόψη : 

1.1.1.1. - Τις διατάξεις του Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α'), περί βοσκής εντός των 

βοσκήσιµων τόπων της περιφέρειας του ∆ήµου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Ν.∆. 

4260/1962 (ΦΕΚ 186 Α'), σύµφωνα µε το οποίο «Κτηνοτρόφος δηµότης ή 

ετεροδηµότης, βάσκων αυθαιρέτως το ποιµνίον του εις τους βοσκήσιµους τόπους 

υποχρεούται εις καταβολήν βοσκής ουχί πλέον του διπλασίου, πάντως δε ανωτέρου 

του καθορισθέντος δια τα κανονικώς βόσκοντα ζώα δηµοτών». 

- Το άρθρο 7, παρ. 6, εδ. δεύτερο του Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171 Α'), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'), σύµφωνα µε το οποίο «Η 

διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπό οργάνων του δήµου ή της 

κοινότητος ή της αγροφυλακής ή της δασικής υπηρεσίας ο δε καθορισµός του 

καταβλητέου δικαιώµατος ενεργείται δι' αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου» 

- Τις διατάξεις περί αυθαιρέτου βοσκής εντός των βοσκήσιµων τόπων της περιφέρειας του 

∆ήµου, των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.∆. 318/69 (ΦΕΚ - 212 Α'): «Περί βεβαιώσεως και 

εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτές οι διατάξεις 

τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ν. 127/75 (ΦΕΚ 175 Α'), 

Π.∆. 22/82 (ΦΕΚ 3 Α'), Ν. 1416/84 (ΦΕΚ Α' 18) και ισχύουν. Ιδιαιτέρως δε του άρθρου 5 

σύµφωνα µε το οποίο «Η βεβαίωσις δικαιώµατος βοσκής εις βάρος των ποιησάντων 

αυθαίρετον χρήσιν των βοσκών, ενεργείται δια βεβαιωτικού καταλόγου 

συντασσοµένου υπό του συµβουλίου ευθύς ως ήθελε διαπιστωθή η 

αυθαίρετοςχρήσις (...)» 

2.2.2.2. - Την µε αριθµό 228/2011 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Φιλιατών µε την οποία 

καθορίστηκε το ετήσιο κατά κεφαλή δικαίωµα βοσκής ζώου για τα κατεχόµενα ζώα που 

υποχρεούται να καταβάλει όποιος νοµίµως εισάγει τα ζώα του στις βοσκές του ∆. Φιλιατών 

κατά το έτος 2012 σε 0,35 ευρώ για τα µικρά ζώα και 0,53 ευρώ για τα µεγάλα ζώα. 

Καθορίστηκε επιπλέον αυξηµένο δικαίωµα βοσκής για τη µεγάλη κτηνοτροφία από 11-45 

µεγάλα και 151-300 µικρά ζώα 1,06 ευρώ και 0,70 ευρώ αντίστοιχα και πέραν των 46 

µεγάλων και 301 µικρών ζώων 1,59 ευρώ και 1,05 ευρώ αντίστοιχα. 

- Την µε αριθµό 76/2011 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Φιλιατών µε την οποία ορίστηκε 

Τριµελής Επιτροπή «Εισαγωγής ζώων στις δηµοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης 

βόσκησης» αποτελούµενη από τους Σταύρο Κωστάρα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο - Αντιδήµαρχο, 

τους κατά τόπους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων (Ντέλλος βασίλειος, Πρόεδρος Τ.Κ 

ΛΞεχώρου) και τον Ηλία Κούµπουλη, (Γεωπόνος - ∆ηµοτικός Υπάλληλος). 

- Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιτροπή ελέγχου κατόπιν καταγγελιών του εκπροσώπου και 

κτηνοτρόφων της τοπικής Κοινότητας  Ξεχώρου προέβη σε έλεγχο και διαπίστωσε ότι στις 

δηµοτικές βοσκές της τοπικής κοινότητας Ξεχώρου του ∆ήµου Φιλιατών, κατά παράβαση της 

απαγόρευσης που επιβλήθηκε µε την 227/2011 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Φιλιατών και 

αφορά την χωροθέτηση των βοσκοτόπων της Τ.Κ Ξεχώρου, έχει εισάγει αυθαίρετα ζώα η 

παρακάτω κτηνοτρόφος: 
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γεγονός το οποίο βεβαίωσε µε την σύνταξη σχετικών πρακτικών αυθαίρετης βόσκησης τα 
οποία συντάχθηκαν την 30/01/2012, την 20/02/2012 και την 02/03/2012.  
 
3. Το γεγονός ότι από την ισχύουσα νοµοθεσία όπως αυτή αναφέρθηκε παραπάνω 
προβλέπεται η επιβολή προστίµου µέχρι του διπλασίου από το καθορισθέν για τους νοµίµως 
βόσκοντες το ποίµνιό τους δηµότες  
4. Το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται µε απόφασή του να βεβαιώσει πρόστιµα 
αυθαίρετης βόσκησης εις βάρος της ανωτέρω κτηνοτρόφου για την οποία διαπιστώθηκε 
αυθαίρετη χρήση των βοσκών, δια βεβαιωτικού καταλόγου συντασσοµένου υπό του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Εισηγούµαι να ληφθεί απόφαση η οποία θα: 

  Βεβαιώνει πρόστιµα αυθαίρετης βόσκησης εις βάρος της ανωτέρω κτηνοτρόφου, για 
την οποία διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση των βοσκών την 30/01/2012, την 20/02/2012 και 
την 02/03/2012: 

 α) στο διπλάσιο του καθορισθέντος για τα κανονικώς βόσκοντα στους συγκεκριµένους 

βοσκήσιµους τόπους, ζώα δηµοτών, και 

 β) όσος και ο αριθµός των ζώων των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση από την Επιτροπή 

Ελέγχου Αυθαίρετης Βόσκησης µε τον κάτωθι βεβαιωτικό κατάλογο που συντάσσεται υπό του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ήτοι: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Είδος Αρ. Ζώων Ποσό/ζώο Σύνολο 

 1 Μίγκου Χρυσούλα Βοοειδή 118 3,18 375,24 

 2 Μίγκου Χρυσούλα Βοοειδή 118 3,18 375,24 

 3 Μίγκου Χρυσούλα Βοοειδή 118 3,18 375,24 

 4      

  ΣΥΝΟΛΟ 1.125,72 

                                   
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα Σταύρου , την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα 
Την αναβολή συζήτησης του θέµατος 

 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο     ∆ηµότης Είδος Αρ. Ζώων Τοπ.Κοιν. 

 1 Μίγκου Χρυσούλα Ξεχώρου Βοοειδή 118 Ξεχώρου 
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