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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 26/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή εβδόμη (27η) Ιουνίου 2013 και ώρα
13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 7/2013 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
3.Κυριακού Ιφιγένεια
4.Χλιούμης Ανδρέας
5. Ζούνη Στέλλα
6. Σταμούδης Ελευθέριος
7. Βαγιωνάς Αθανάσιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθμός θέματος:1

«Έγκριση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας
βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης-άνομης βόσκησης
του Δήμου Πολυγύρου.

Αριθμός Απόφασης:26
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος Πολυγύρου
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης-άνομης
βόσκησης του Δήμου Πολυγύρου, ανέφερε τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ
Ως βάση θέσπισης και νομιμότητας του Κανονισμού
1) Ν.Δ. 3033/1954 (ΦΕΚ 258Α )
2) Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ 171Α)
3) Ν.Δ. 4260/1962 (ΦΕΚ 186Α)
4) Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7Α)
5) Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212Α)
6) Ν.703/1970 (ΦΕΚ 219Α)
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7) Ν.994/1979 (ΦΕΚ 279Α)
8) Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ 240Α)
9) Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246Α)
10) Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189Α)
11) Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62Α)
12) Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113Α)
13) Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α) Πρόγραμμα Καποδίστριας
14) Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α)
15) Υιβ/2000 (ΦΕΚ 343Β) Υγειονομική διάταξη
16) Ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191Α)
17) ΚΥΑ 324032/2004 (ΦΕΚ 1921 Β)
18) Π.Σ. αρθ.411 & επόμενα περί πταισμάτων
19) Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) (ΦΕΚ 114Α)
20) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης
21) Ν.3955/2011 (ΦΕΚ 89/Α)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι στην περιφέρεια του Δήμου βοσκήσιμοι τόποι, των οποίων την κυριότητα,
νομή ή χρήση έχει ο Δήμος, διατίθενται κατ’ αρχήν στους δημότες κτηνοτρόφους
προς βοσκή των ζώων τους, σύμφωνα με την κατ΄ έτος εκδιδόμενη απόφαση του Δ.Σ.
περί τοποθέτησης αυτών στις βοσκές και του καταβλητέου δικαιώματος βοσκής. Για
τον Δήμο Πολυγύρου, που προέκυψε μετά από συνένωση –Ν.3852/10- το Δημοτικό
Συμβούλιο καθορίζει το δικαίωμα βοσκής και τη χρήση για όλες τις βοσκήσιμες
εκτάσεις του Δήμου, ύστερα από τη διατύπωση γνώμης των συμβουλίων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων
εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρειά τους, όταν αυτό απαιτείται
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τμήματα βοσκοτόπων εκμισθώνονται με δημοπρασία αποκλειστικά σε κατ’
επάγγελμα κτηνοτρόφους ως περίσσευμα βοσκής αφού καθοριστούν η έκταση, τα
όρια και το είδος των ζώων που θα γίνουν δεκτά για βοσκή σε αυτούς.
Στις δημοπρασίες ενοικίασης των Δημοτικών βοσκήσιμων τόπων λαμβάνουν
μέρος μόνο κατ΄ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, διαφορετικά η δημοπρασία είναι άκυρη
(άρθρο 5 παρ. 6 Β.Δ/τος 24/9-20/10/58)
Δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων έχουν οι δημότες , κτηνοτρόφοι, με την
καταβολή ετήσιου δικαιώματος για τα ζώα που υπερβαίνουν τον αριθμό των 4
μεγάλων ζώων και 10 μικρών, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.
1 Ν.1080/80 έχουν δικαίωμα δωρεάν βοσκής.
Οι νέοι δημότες αποκτούν δικαίωμα χρήσης βοσκήσιμων τόπων από την
εγγραφή τους στο δημοτολόγιο και όταν συμπληρωθεί τριετής πραγματική και
συνεχής εγκατάσταση στον Δήμο (Τοπ. Κοινότητα του Δήμου μας). Κατά την
διάρκεια της τριετίας αυτής έχουν δικαίωμα χρήσης βοσκήσιμων τόπων, με την
προϋπόθεση ότι καταβάλλουν το δικαίωμα προσαυξημένο κατά 20% (άρθρο 1 παρ. 1
Ν.Δ/γμα 703/70).
Κύριοι ή καθοιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιμων τόπων συνολικά
μεγαλύτερων των 500 στρεμμάτων, δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των δημοτικών
βοσκησίμων τόπων (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.1080/80).
Ετεροδημότης ποιμένας, ο οποίος προσλαμβάνεται από δημότη κτηνοτρόφο
για φύλαξη των ζώων του, μπορεί να κάνει χρήση των βοσκοτόπων για ορισμένο
αριθμό και είδος ζώων (ανά εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα του κτηνοτρόφου ο
ετεροδημότης ποιμένας δικαιούται να βόσκει τα ανήκοντα σε αυτόν σαράντα (40)
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μικρά και πέντε (5) μεγάλα ζώα και με καταβολή διπλάσιου δικαιώματος βοσκής
όπως ο Νόμος ορίζει, (άρθρο 5 παρ. 3 Β.Δ/τος 24/9-20/10/58). Τα ζώα αυτού σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα μισά από τα ζώα του δημότη
κτηνοτρόφου.
Η με οποιονδήποτε όρο πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένα επιτρέπεται μόνο
μετά από έγγραφη άδεια του Δημάρχου. Με φύλακες ποιμένες εξομοιώνονται και οι
επίμορτοι καλλιεργητές αγρών που ανήκουν σε δημότες.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή ζώου για τη μικρή κτηνοτροφία,
καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
0,21€ και ανώτερο των 0,35€ για κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των 0,35€ και
ανώτερο των 0,53€ για κάθε μεγάλο ζώο (άρθρο 16 παρ. 5 Ν.2130/93), ήτοι για τα
μικρά ζώα μέχρι 150 τον αριθμό και για τα μεγάλα μέχρι 15 τον αριθμό.
Για το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλή ζώου για τη μεγάλη κτηνοτροφία, το
Δ.Σ. υποχρεούται να προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς την
μισθωτική αξία της χορτονομής των βοσκήσιμων τόπων. Εάν το συμβούλιο
παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής, αυτί ορίζεται επιβεβλημένα στο
διπλάσιο για τους έχοντες κάτω των εκατόν πενήντα μικρών ή δέκα πέντε μεγάλων
ζώων.
Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική
διάρκεια χρήσεως της βοσκής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.1080/80), βεβαιώνεται δε και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 5 του Ν.Δ/τος 318/69 κλπ. Για τα
θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και για τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών
μηνών δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.1080/80).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η εγκατάσταση εκάστου κτηνοτρόφου στις βοσκές ενεργείται μετά από
αντίστοιχη αίτηση-δήλωσή του προς τη Δημοτική Αρχή, η οποίας υποβάλλεται σε
χρόνο ο οποίος καθορίζεται με έγγραφη προκήρυξη-πρόσκληση του Δημάρχου και
μόνον κατόπιν έγγραφης άδειας του Δημάρχου στην οποία αναγράφεται το
ονοματεπώνυμό του, η θέση που θα εγκατασταθεί το ποίμνιο και ο αριθμός των ζώων
(άρθρο 7 παρ. 3 Β.Δ. 24-9/58), καθώς και ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης. Ο χωρίς
άδεια του Δημάρχου εγκατασταθείς θεωρείται ότι βόσκει αυθαιρέτως.
Οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ρα χρονικά όρια χρήσης των
βοσκοτόπων για όσους βοσκοτόπους έχουν οριστεί τέτοια. Η μη τήρηση των
θεσμοθετημένων χρονικών ορίων επιφέρει για τους παραβάτες τα πρόστιμα που
ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας για παράβαση της κανονιστικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εάν κτηνοτρόφος δεν υπέβαλε την παραπάνω αίτηση ή δήλωση ή την
υπέβαλε εκπρόθεσμα υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%)του
ποσού του νομίμως καταβληθέντος δικαιώματος, προκειμένου δε περί ανειλικρινούς
δήλωσης σε πρόστιμο ποσοστού ίσου προς το μη δηλωθέν. Η βεβαίωση της
παράβασης αυτής γίνεται από την επιτροπή εισαγωγής ζώων στις βοσκές και ελέγχου
αυθαίρετης βόσκησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται υποχρεωτικά με αιτιολογημένη
απόφαση του Δημάρχου. Ο υπαίτιος κατά του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο
δικαιούται να προσφύγει όπως ο νόμος ορίζει (άρθ.57 Ν.Δ.3033/54).
ΑΡΘΡΟ 7ο
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Οι δημότες κτηνοτρόφοι τοποθετούνται στις βοσκές της περιφέρειας της
Τοπικής Κοινότητας κατοικίας τους, απαγορευόμενης της χρήσης από αυτούς
βοσκοτόπων περιφέρειας άλλης Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται χρήση βοσκοτόπων διαφορετική από αυτήν της Τοπικής Κοινότητας
κατοικίας τους ή από κτηνοτρόφους δημότες άλλου, συνήθως όμορου Δήμου,
επιβάλλεται σε βάρος αυτών πρόστιμο αυθαίρετης βόσκησης.
Με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
και μόνον όταν Τοπικά Διαμερίσματα δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις τοπικές
ανάγκες του ζωικού τους κεφαλαίου για βοσκή, μπορούν να παραχωρηθούν εκτάσεις
από όμορα ή μη όμορα Τοπικά Διαμερίσματα τα οποία έχουν περίσσεια βοσκής. Η
διάθεση σε όμορα ή μη όμορα Τοπικά Διαμερίσματα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
επάρκεια βοσκής για όλο το Δήμο συνολικά, γίνεται με την έγκριση του δημοτικού
συμβουλίου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε κτηνοτρόφους όμορης ή μη
όμορης κοινότητας εφόσον υποβληθεί αιτιολογημένο αίτημα του κτηνοτρόφου και
μόνον όταν δεν επαρκούν για το ζωικό κεφάλαιο οι βοσκότοποι της τοπικής
κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο κτηνοτρόφος.
Με μέριμνα του Δήμου μπορεί να εξασφαλισθεί περίσσεια βοσκής η οποία μπορεί να
διατεθεί στους κτηνοτρόφους όλου του Δήμου συνολικά για την κάλυψη
οποιοσδήποτε ανάγκης (εισαγωγή σε πρόγραμμα νέων αγροτών, βιολογική
κτηνοτροφία, κάλυψη από την αύξηση δικαιωμάτων που παραχωρούνται από το
Εθνικό Απόθεμα κλπ)
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κτηνοτρόφος δημότης ή ετεροδημότης που βόσκει αυθαίρετα το ποίμνιό του
υποχρεούται να καταβάλλει μεγαλύτερο δικαίωμα και όχι πέραν του διπλασίου από
αυτό που έχει καθοριστεί (άρθρο 32 παρ.1 Ν.Δ. 4260/62). Η διαπίστωση της
αυθαίρετης βόσκησης γίνεται από όργανα του Δήμου (Επιτροπή Ελέγχου, Πρόεδρος
ή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας, Δημοτική Αστυνομία) και τη Δασική Υπηρεσία
(άρθρο 1 παρ. 4 Ν.1080/80).
Οι κτηνοτρόφοι που καταλαμβάνονται ως αυθαιρέτως βόσκοντες τα ζώα τους, σε
θέσεις και όρια πέραν των αναφερομένων στην άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται
στην καταβολή διπλάσιου δικαιώματος από το καθορισθέν κατ’ έτος αντιστοίχου
νόμιμης βοσκής όταν διαπιστώνεται η αυθαιρεσία από τα όργανα του δήμου τα οποία
επιλαμβάνονται κατόπιν έγγραφης καταγγελίας ή ειδοποίησης εκ μέρους του τοπικού
συμβουλίου ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή άλλης σύννομης
ειδοποίησης.
Οι διατάξεις αυτές, όπως και οι διατάξεις του άρθρου 10 τη; Παρούσας,
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων εντός των οικισμών της
περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, αλσύλια, παιδικές
χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, χώρους απόρριψης απορριμμάτων,
εγκαταστάσεις κλπ, προς αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση
των υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις υγειονομικών
διατάξεων κλπ διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς κοινής
περιουσίας.
Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βοσκή ζώων που οδηγούνται από και προς τις
χειμερινές βοσκές και διέρχονται στην περιφέρεια του Δήμου, όταν η παραμονή
αυτών σ’ αυτή δεν παρατείνεται πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
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Απαγορεύεται η βοσκή των ζώων κάθε κτηνοτρόφου περιαστικά των
οικισμών και κατοικημένων περιοχών των Τ.Κ. και σε νοητή περιμετρική γραμμή
τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακρινές κατοικίες. Στην περίπτωση αυτή και
ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των ζώων επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη
κτηνοτρόφο πρόστιμο πεντακοσίων (500) € για την πρώτη φορά, χιλίων (1.000)€ για
τη δεύτερη και χιλίων πεντακοσίων (1.500)€ για την τρίτη και εφεξής φορά. Η
επιβολή του προστίμου γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν
βεβαιώσεως της παράβασης από τις αρμόδιες Δημοτικές, Δασικές, Αστυνομικές και
Λιμενικές Αρχές.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
εισόδου των ζώων εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους,
όπως πλατείες, πάρκα, αλσύλια, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες,
χώρους απόρριψης απορριμμάτων, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις κ.λ.π., προς
αναζήτηση τροφής και νερού ανεξάρτητα από την καταμήνυση των υπαιτίων για
άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για τυχόν παραβάσεις υγειονομικών και άλλων
διατάξεων καθώς και για περιπτώσεις φθοράς κοινής περιουσίας.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Στις περιπτώσεις που η κάθε μορφής αυθαίρετη βόσκηση γίνεται κατ’
εξακολούθηση θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για άσκηση αρμοδίως ποινικής
δίωξης (για καθ’ εκάστη περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό με τις
γενικές περί πταισμάτων διατάξεις, άρθρο 411 και επόμενα Ποινικού Κώδικα)
σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 8 του Ν. 1734/1987 το οποίο
προβλέπει φυλάκιση έως 3 μήνες και πρόστιμο 30 έως 300€ το οποίο είναι
ανεξάρτητο από την ποινική δίκη.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Για την μη τήρηση των καθοριζομένων από την παρούσα κανονιστική
απόφαση επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων κτηνοτρόφων-ιδιοκτητών, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) μέχρι χίλια
πεντακόσια (1.500)€, καθώς και κάθε άλλο διοικητικό ή ποινικό μέτρο το οποίο
προβλέπει η προαναφερθείσα νομοθεσία, κατόπιν διαπίστωσης της παράβασης από
την αντίστοιχη επιτροπή της δημοτικής αρχής και με βάση έγγραφη έκθεση ή
διαπιστωτική πράξη της επιτροπής εισαγωγής των ζώων στις βοσκές και έλεγχου
αυθαίρετης βόσκησης που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Τις διαφωνίες των κτηνοτρόφων μεταξύ των ή με το Δήμο, που αφορούν την
εγκατάσταση των ποιμνίων τους στους βοσκήσιμους τόπους, δικάζει κατά τη
διαδικασία των προσωρινών μέτρων ο Ειρηνοδίκης εφαρμόζοντας τις νομίμως
εγκεκριμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, όπως ο νόμος
ορίζει.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείται να προτείνει
στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των όρων για την λειτουργία βοσκοτόπων &
ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης, για το Δήμο Πολυγύρου.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έλαβε υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΞΜ-Δ3Δ

Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση και ψήφιση της
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης-άνομης
βόσκησης για το Δήμο Πολυγύρου, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 27 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

