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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    12/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 139/2016            

       

  ΘΔΜΑ: «ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΒΟΚΖΗΜΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ Δ ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΘΟΡΗΜΟ 
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΒΟΚΖ». 
 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ24 

ε
 ηνπ κήλα  

Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε ζε 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 2776/20-05-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 15, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόληες  

1.-Παηοσιηάς  Κωλζηαληίλος (Πρόεδρος),  2.- Παληειής Βαζίιεηος, 3.- Μπαθάιε  

Μαρίλα, 4.- ηάϊθοσ Μαρία, 5.- Υρηζηόθας  Δσζηράηηος, 6.-ακπάλες  

Γεκήηρηος, 7.- Καλέιιοσ Διέλε, 8.- Αλδρέοσ Υρσζούια, 9.- Καθούρες Νηθόιαος, 

10.- Οηθολόκοσ ηράηος, 11. Ρειάθε Θεοδώρα,- 12.-Αζαλαζίοσ άββας,13- 

Κερακίδας Γεώργηος . 14.- Καρλέδες  πσρίδωλ, 15.- Μπηζηίλα Γέζποηλα. 

 

Απόληεο 

1.Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,3.Μπόγξεο 

Νηθόιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,6.Παπατσάλλνπ 

ππξίδσλ. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 2.- Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. 

Σξνηδήλνο, 3.- Καπέιινο Πνιπδ. Σ.Κ. Καξαηδά. 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο, 2.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 3.-Εεξβόο 

ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.4.-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,5.-Μαξγαξώλεο 

Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,6.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ,7.-Κνηδηάο 

ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
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ΘΔΜΑ 5
Ο
                                                                  ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.139/2016 

 

«ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΒΟΚΖΗΜΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ Δ ΓΖΜΟΣΔ & ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ 
ΒΟΚΖ». 
 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ 

αξκόδηα Αλη/ξρν θ. ηάτθνπ ε νπνία ιέεη: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρζροσ 65 ηοσ Ν. 3852/2010: «Αξκνδηόηεηεο 

Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ … 3. Οξίδεη ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

εηζθνξέο». 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρζροσ 75 ηοσ ΚΓΚ (Ν. 3463/2006, ΦΔΚ 114/Α’): 

«Οη Δεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο αξρέο δηεπζύλνπλ θαη ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο, ζύκθωλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ 

πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίωζε ηωλ ζπκθεξόληωλ θαη ηεο πνηόηεηαο 

δωήο ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο ηωλ Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ αθνξνύλ, 

θπξίωο, ηνπο ηνκείο: α) Αλάπηπμεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίωο: … 14. Η 

δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθώλ θαιιηεξγεηηθώλ εθηάζεωλ θαη βνζθνηόπωλ 

…». 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρζροσ 5 ηοσ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/Α’), 

όπως αληηθαηαζηάζεθε από ηο άρζρ. 9 ηοσ Ν. 3955/2011 (ΦΔΚ 89/Α’), νη 

βνζθήζηκνη ηόπνη, πνπ επξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα νξγαληζκώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξώηνπ βαζκνύ θαη ησλ νπνίσλ ηελ θπξηόηεηα, λνκή ή 

θαηνρή έρνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη Ο.Σ.Α., δηαηίζεληαη ζηνπο δεκόηεο γηα ηε βνζθή ησλ 

δώσλ απηώλ. Σν πεξίζζεπκα πνπ απνκέλεη δηαηίζεηαη κε δεκνπξαζία. Ζ δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέρξη ηξεηο θηελνηξνθηθέο πεξηόδνπο, ζεξηλέο ή 

ρεηκεξηλέο. 

Όζνη έρνπλ θαηαζηεί δεκόηεο, έρνπλ δηθαίσκα θαξπώζεσο ησλ βνζθήζηκσλ ηόπσλ 

ηνπ δήκνπ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ζθεπηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 456/1991 

Γλσκνδόηεζεο ηνπ ΝΚ (Σκ. Γ’), ε ηδηόηεηα ην δεκόηε ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

πξαγκαηηθό ζηνηρείν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ζηνηρείν ην νπνίν απνηππώλεηαη θαη 

ζηνλ ηζρύνληα Κώδηθα Γεκνηνινγίσλ (αξ. 8 Π.Γ. 497/1991). 

ύκθσλα κε ην αλσηέξσ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 θάζε δεκόηεο δηθαηνύηαη λα βόζθεη 

εληόο ησλ δεκνηηθώλ βνζθήζηκσλ ηόπσλ: α) δσξεάλ ηέζζεξα (4) κεγάια θαη δέθα 

(10) κηθξά δώα (πξόβαηα, αίγεο), β) κε θαηαβοιή εηεζίοσ δηθαηώκαηος 

προζδηορηδόκελοσ θαηά θεθαιήλ δώοσ κε απόθαζε Γεκοηηθού σκβοσιίοσ, γηα 

ηα θαηερόκελα δώα πέξαλ ηνπ αλσηέξσ αξηζκνύ.  

Σν δηθαίσκα βνζθήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί θαηώηεξν ησλ (0,21) θαη αλώηεξν ησλ 

(0,35) επξώ γηα θάζε κηθξό δών, νύηε θαηώηεξν ησλ (0,35) θαη αλώηεξν ησλ (0,53) 

επξώ γηα θάζε κεγάιν δών. Γηα ηα ζειάδνληα κεγάια δώα κέρξη έμη κελώλ θαη ηα 

ζειάδνληα κηθξά κέρξη ηξηώλ κελώλ, δελ νθείιεηαη δηθαίσκα βνζθήο. Σν δηθαίσκα 

βνζθήο νθείιεηαη ζην αθέξαην αζρέησο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ρξήζεσο ηεο 

βνζθήο, θαη επηβάιιεηαη θαη ζε πεξηπηώζεηο ύπαξμεο βειηησκέλνπ βνζθόηνπνπ. 

Ο Γήκνο καο ην κόλν αγξνηεκάρην πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ θαη ην νπνίν κπνξεί 

λα παξαρσξήζεη ζε δεκόηεο γηα ηε βνζθή ησλ δώσλ ηνπο είλαη ην αγξνηεκάρην πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σξνηδήλνο εθηάζεσο 500 

ζηξεκκάησλ, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη δπλάκεη ησλ ππ’ αξηζ. 190, 192, 262, 425 θαη 

523/1982 ζπκβνιαίσλ, ηα νπνία έρνπλ κεηαγξαθεί λόκηκα ζηα νηθεία βηβιία ηνπ 
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Τπνζεθνθπιαθείνπ Καιαπξίαο, ζηνλ ηόκν 37 θαη αξηζκνύο 1, 5, 4, 6 θαη 7 

αληίζηνηρα (είλαη εγγεγξακκέλν θαη ζην θηεκαηνιόγην ηνπ Γήκνπ).  

Έσο ζήκεξα έρεη ππνβιεζεί γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ αλσηέξσ αγξνηεκαρίνπ κόλν ε 

ππ’ αξηζκ.8262/15 αίηεζε ηεο θ.Γθνύληα Π. ελώ θαηά θαηξνύο πξνθνξηθά έρνπλ 

εθδειώζεη ελδηαθέξνλ θαη άιινη δεκόηεο. 

Δπεηδή ζην παξειζόλ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε απόθαζε Γ.. ε θαηαβνιή εηεζίνπ 

δηθαηώκαηνο πξνζδηνξηδόκελν θαηά θεθαιή δώνπ, πξνηείλσ λα πξνζδηνξηζηεί ζηελ 

παξνύζα ζπλεδξίαζε ην πνζό απηό γηα όιν ην έηνο 2016.   

πγθεθξηκέλα: 

1. Γηα ηα κηθξά δώα (αίγεο, πξόβαηα θιπ) 0,25 € θαηά θεθαιή. 

2. Γηα ηα κεγάια δώα (αγειάδεο, άινγα θιπ) 0,40 € θαηά θεθαιή. 

3. Σν πξόζηηκν ηεο απζαίξεηεο βνζθήο λα νξηζηεί ζην δηπιάζην ηνπ δηθαηώκαηνο 

βνζθήο πνπ θαηαβάιινπλ ζε θάζε πεξίπησζε νη δεκόηεο. 

 

ηε ζπλέρεηα ε εγθαηάζηαζε ηνπ θηελνηξόθνπ ζηηο βνζθέο ελεξγείηαη κε άδεηα ηνπ 

Γεκάξρνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ, ε ζέζε όπνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην πνίκλην θαη ν αξηζκόο ησλ δώσλ (άξζξν 7 παξ. 3 Β.Γ/ηνο 24-9/20-

10-1958). 

ύκθσλα κε ην άξζξ. 285 ηνπ Ν. 3463/2006 απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρνξήγεζε 

άδεηαο εηζαγσγήο ζηνπο δεκνηηθνύο βνζθόηνπνπο ζε δεκόηεο πνπ έρνπλ 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ. 

 

Ζ απζαίξεηε βόζθεζε δηαπηζηώλεηαη από όξγαλα ηνπ Γήκνπ (άξζξν 1 παξ. 4 Ν. 

1080/1980). 

 

Πξέπεη επνκέλσο λα νξηζζεί ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινύκελε από ηελ αξκόδηα 

Αληηδήκαξρν, έλαλ δεκνηηθό ππάιιειν θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο, νη 

νπνίνη ζα κεηαβαίλνπκε επί ηόπνπ ζηηο δεκνηηθέο βνζθέο θαη ζα ελεξγήζνπκε ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ εηζαρζέλησλ δώσλ θαη ελ ζπλερεία ζα ππνβάιινπκε ζρεηηθή 

έθζεζε.  

Δάλ από ηελ έθζεζε δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ δειώζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από 

ηνπο δεκόηεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαξηίζεη 

ζπκπιεξσκαηηθό βεβαησηηθό θαηάινγν. 

 

πλνςίδνληαο όια ηα αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αίηεζε ηεο θ.Γθνύληα Π. 

ε νπνία δελ έρεη νθεηιέο ζην Γήκν, θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ εθδειώζεη 

θαηά θαηξνύο αξθεηνί δεκόηεο, πξνηείλσ πξηλ πξνβνύκε ζε παξαρώξεζε λα 

πξνβνύκε ζε πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο δεκόηεο καο θαη λα επαλέιζεη ην 

ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. Έθηαζε πνπ δελ ζα παξαρσξεζεί ζε δεκόηεο, ζα 

δηαηεζεί ελ ζπλερεία κε δεκνπξαζία.  

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Σν  Γ.. αθνύ έιαβε ππόςηλ: 

1.Σα άξζξα 5 έσο 11 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/Α΄) θαη ηα άξζξα 3 έσο 5 

ηνπ Ν.Γ.318/1969 (ΦΔΚ 212/Α΄) 

2.Σν άξζξν 16 παξ.5 ηνπ Ν.2130/93 (ΦΔΚ 62/Α΄) 

3.Σν αξζ.7 παξ.1 ηνπ Ν.2307/95 (ΦΔΚ 113/Α΄) 

4. Σν αξζ. 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄) 

5.Σν αξζ.9 ηνπ Ν.3955/2011 (ΦΔΚ89/Α΄) 

6.Σν αξζ. 60 ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/Α΄) 
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7.Σα αξζ. 75 παξ.1
α
 ,14 & 285 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/06 –ΦΔΚ 114/Α΄) 

8.Σν αξζ.10 ηνπ Ν.4351/2015 (ΦΔΚ 164/Α΄) 

                                      ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Οκόθσλα: 

1Δπηβάιιεη θαη θαζνξίδεη ην δηθαίσκα βνζθήο γηα ην έηνο 2016 ηνπ Γήκνπ 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ,σο εμήο: 

2.Οξίδεη όηη θάζε δεκόηεο δηθαηνύηαη λα βόζθεη εληόο ησλ δεκνηηθώλ βνζθήζηκσλ 

ηόπσλ:Γσξεάλ ηέζζεξα κεγάια θαη δέθα κηθξά δώα.Γηα ηα ζειάδνληα κηθξά δώα 

κέρξη 3 κελώλ θαη κεγάια δώα κέρξη 6 κελώλ δελ ζα θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα βνζθήο. 

3.Καζνξίδεη εηήζην δηθαίσκα βνζθήο ζηνπο δεκόηεο πνπ θαηέρνπλ από 5 θαη άλσ 

κεγάια δώα 0,40 επξώ αλά θεθαιή εηεζίσο θαη ζηνπο δεκόηεο πνπ θαηέρνπλ από 

άλσ κηθξά δώα 0,25 επξώ αλά θεθαιή εηεζίσο. 

4.Να πξνβεί ζε πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο Γεκόηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

επαλέιζεη ην ζέκα ζην Γ.. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξαρώξεζε ησλ εθηάζεσλ θαη 

ηπρόλ έθηαζε πνπ πεξηζζεύεη ζα δηαηεζεί κε δεκνπξαζία. 

5.ηε ζπλέρεηα ε εγθαηάζηαζε ησλ θηελνηξόθσλ ζηηο αλσηέξσ βνζθέο ζα ελεξγεζεί 

κε άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ,ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο,ε ζέζε 

όπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην πνίκλην θαη ν αξηζκόο ησλ δώσλ. 

6.Οξίδεη ηξηκειή επηηξνπή απνηεινύκελε από ηελ αληηδήκαξρν θ. Μ.ηάτθνπ ,ην 

δεκνηηθό ππάιιειν Κόιιηα Δπάγγειν θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Σ.Κ. Σξνηδήλνο Γεώξγην 

Κνπηζνπκπέιε,νη νπνίνη ζα κεηαβαίλνπλ επί ηόπνπ ζηηο δεκνηηθέο βνζθέο θαη ζα 

ελεξγήζνπλ θαηακέηξεζε ησλ εηζαρζέλησλ δώσλ θαη ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έθζεζε 

επηηξνπνήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εθδνζεί ε άδεηα Γεκάξρνπ.. 

7.Δάλ από ηελ έθζεζε δηαπηζησζεί αλαθξίβεηα ησλ δειώζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ από 

ηνπο δεκόηεο ή άιιε παξάβαζε Νόκνπ,ην Γ.. ππνρξενύηαη λα θαηαξηίζεη 

ζπκπιεξσκαηηθό βεβαησηηθό θαηάινγν . 

8.Σα έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνύλ θαηά ην έηνο 2016 από ην δηθαίσκα 

βνζθήο ζα εγγξαθνύλ ζηνλ Κ.Α. 0125 ηνπ Π/Τ ηνπ έηνπο 2016. 

 

            Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 139/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


