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ΑΠΟΦΑΣΗ 57
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Βασίλειο Χριστόπουλο, 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους κ. Δ. Μπούνια μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 14934/4-5-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Δημήτριος
Μπούνιας,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Καθορισμός και χρήση βοσκοτόπων έτους 2015 στο
Δήμο Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Είναι ανάγκη η λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την χρήση
βοσκοτόπων έτους 2015 στο Δήμο Αιγιαλείας. Για το σκοπό αυτό οι παρακάτω
Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγίου, Διακοπτού, Ακράτας,
Αιγείρας μας απέστειλαν σχετικές αποφάσεις».
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Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ
να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε :
1) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15/21-4-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής,
2) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 14850/4-5-2015 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Μαμουσιάς,
3) το υπ’ αριθ. 2/2015 Πρακτικό της Τ.Κ. Κερύνειας,
4) την αριθ. 6/2015 απόφαση της Δ.Κ. Διακοπτού,
5) την αριθ. 3/2015 απόφαση της Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
6) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 14437/29-4-2015 έγγραφο της Τ.Κ Καθολικού,
7) την υπ’ αριθ. πρωτ.: 10629/6-4-2015 Εισήγηση του Αντιδημάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Ακράτας κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου και τις
επισυναπτόμενες σε αυτή αποφάσεις των Τοπικών της Κοινοτήτων,
8) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 49701/30-12-2014 έγγραφο του Αντιδημάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου και τις
επισυναπτόμενες σε αυτό αποφάσεις Τοπικών της Κοινοτήτων,
9) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2679/29-1-2015 έγγραφο της Τ.Κ Σελιάνας με το
επισυναπτόμενο διευκρινιστικό έγγραφο,
10) το υπ’ αριθ. πρωτ: 11189/8-4-2015 έγγραφο με την εκ νέου υπεύθυνη
δήλωση της κτηνοτρόφου Αντωνοπούλου Ελένης,
11) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 12199/20-4-2015 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ
Σελιάνας κ. Ανδρέα Καρβέλη
12) και το υπ’ αριθ. πρωτ: 15621/7-5-2015 έγγραφο, με το οποίο μας
διαβιβάστηκε η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θ. Σταυρόπουλου σχετικά
με την κτηνοτρόφο κα Αντωνοπούλου
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) και του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισμό
χρήσης των βοσκοτόπων για το έτος 2015 στο Δήμο Αιγιαλείας για την έκδοση
Κανονιστικής Απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006) ως
παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Παρασκευής
1 Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τ.Κ Παρασκευής Αιγίου συνολικής
έκτασης 10.000 στρεμμάτων περίπου, των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι
Δημότες κτηνοτρόφοι κάτοικοι της Τ.Κ Παρασκευής για την βοσκή των ζώων
τους για το έτος 2015, ευρίσκονται στις πιο κάτω θέσεις : Α) Αμπουλους –
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Ποτάμι Μεγανίτης 1.000 στρέμματα και Β) Λόπεσι – Αμπελάκια – Καλύβια –
Λάκες 9.000 στρέμματα
2 Ορίζεται ότι κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
Παρασκευής δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκήσιμων τόπων δωρεάν δέκα
(10) μικρά ζώα και τέσσερα (4) μεγάλα ζώα.
3 Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα (150) μικρά
ζώα και δέκα πέντε (15) μεγάλα ζώα για κάθε κτηνοτρόφο (μεγάλα ζώα δεν
υπάρχουν στην Κοινότητα ).
4 Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότων ποιμένων επιτρέπεται
μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Δημάρχου
5 Προσδιορίζεται το παρ’ εκάστου δημότου κτηνοτρόφου της Τοπικής
Κοινότητας Παρασκευής καταβλητέον ετήσιο δικαίωμα βοσκής για την
κτηνοτροφική περίοδο 2015 σε 0,35 για κάθε μικρό ζώο και σε 0,53 για κάθε
μεγάλο ζώο μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
6 Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής για εκμίσθωση
7 Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τ.Κ Παρασκευής να εισαγάγουν
ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και
ετεροδημότες κτηνοτρόφοι και αφότου διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από
όργανα του Δήμου ή τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ Παρασκευής ή από δημότες
κτηνοτρόφους της ΤΚ Παρασκευής, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης βοσκής
του ποιμνίου τους
8 Για τους ετεροδημότες, ως και για τους αυθαιρέτως βόσκοντας δημότες
κτηνοτρόφους, προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό των
δημοτών κτηνοτρόφων της Κοινότητας, τόσο για τα μικρά ζώα μέχρι του ορίου
της μικράς κτηνοτροφίας, όσο και για τα μεγάλα ζώα
9 Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου
10 Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος, όπως μηνύει κάθε παράβαση αυτής και
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 και 5 του από 24-9-58 Β.Δ/τος
και παρίσταται στο δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως
11 Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των Δημοτών κτηνοτρόφων
κατοίκων της ΤΚ Παρασκευής θα εισαγάγουν τα ζώα τους στους βοσκότοπους
οι κάτωθι:
α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘ.
ΖΩΩΝ
40
20
14
170
110
15
15
384

ΠΟΣΟ €
14,00
7,00
4,90
59,50
38,50
5,25
5,25
134,40
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού
Α. Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι, που αφήνονται στους δημότες
κτηνοτρόφους για βοσκή των ζώων τους κατά τους ορισμούς του νόμου είναι οι
εξής: ΦΑΓΙΑ – ΚΕΡΑΝΙ – ΛΙΘΑΡΟΒΟΥΝΟ – ΛΑΔΟΠΟΤΑΜΟΣ, συνολικά
6.000 στρεμμάτων περίπου.
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή
χορτοβλάστηση κρίνονται μερικώς επαρκείς και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
περίσσευμα βοσκής για να εκμισθωθεί σύμφωνα με το νόμο.
Β. Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις των δημοτών - κτηνοτρόφων θα
εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές ως κατωτέρω
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
188
222
182
295
518
152
252
85
178
222

Γ. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
Τοπική Κοινότητα Καθολικού
Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι που αφήνονται στους δημότες κτηνοτρόφους
για βοσκή των ζώων τους κατά τους ορισμούς του νόμου είναι οι εξής :
ΛΟΜΠΟΖΙΝΟ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΕΤΟΚΑΘΙΣΜΑ – ΣΠΗΛΙΑ –
ΚΑΣΤΡΙΝΑ συνολικά 7.000 στρεμμάτων περίπου.
Ο αριθμός των ζώων των δημοτών –κατοίκων κτηνοτρόφων μας ανέρχεται
περίπου σε σαράντα (40) μικρά.
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή
χορτοβλάστηση κρίνονται μερικώς επαρκείς και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
περίσσευμα βοσκής για να εκμισθωθεί σύμφωνα με το νόμο.
Β. Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις των δημοτών - κτηνοτρόφων θα
εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές ως κατωτέρω:
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
35

Γ. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
4

Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς
Α. Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι, που αφήνονται στους δημότες κτηνοτρόφους για βοσκή των ζώων τους κατά τους ορισμούς του νόμου είναι οι εξής:
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ – ΚΕΦΑΛΙΑ – ΤΡΟΧΟΣ – Αΐ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΞΗΜΙΤΟ ΛΙΘΑΡΙ συνολικά 6.000 στρεμμάτων περίπου.
Ο αριθμός των ζώων των δημοτών κατοίκων μας ανέρχεται περίπου σε 2.000
μικρά.
Β. Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις των δημοτών - κτηνοτρόφων θα
εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές ως κατωτέρω:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΨΟΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ
110
235
63

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

431
292
405

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

212
150

ΑΓΓΕΛΟΣ

30

ΑΝΔΡΕΑΣ

23

Γ. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων
Α. Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι, που αφήνονται στους δημότες
κτηνοτρόφους για βοσκή των ζώων τους κατά τους ορισμούς του νόμου είναι οι
εξής: ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ συνολικά 2.500 στρεμμάτων περίπου.
Ο αριθμός των ζώων των δημοτών κατοίκων μας ανέρχεται περίπου σε 670
μικρά.
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή
χορτοβλάστηση κρίνονται μερικώς επαρκείς και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
περίσσευμα βοσκής για να εκμισθωθεί σύμφωνα με τον νόμο.
Β. Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις των δημοτών - κτηνοτρόφων θα
εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές ως κατωτέρω:
Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΖΩΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΧΕΙ
224
224
210
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Γ. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.
Τοπική Κοινότητα Κερύνειας
1.
Οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι, που αφήνονται στους δημότες
κτηνοτρόφους για βοσκή των ζώων τους κατά τους ορισμούς
του νόμου είναι οι εξής: «Παλαιά Κερύνεια – Άγιος Ιωάννης»
συνολικά 4.000 στρεμμάτων περί-που.
2.
Ο αριθμός των ζώων των δημοτών κατοίκων ανέρχεται
περίπου σε 230 μικρά.
3.
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και την
φετινή χορτοβλάστηση κρίνονται μερικώς επαρκείς και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής για να εκμισθωθεί
σύμφωνα με τον νόμο.
Β. Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις των δημοτών - κτηνοτρόφων
θα εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές ως κατωτέρω:
α/α
1.
2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
121
105

Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
Τοπική Κοινότητα Ακράτας
Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.10/2014 απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου τα χορτολιβάδια ΙΤΙΑ & ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ εκτάσεως 28.000
στρεμμάτων να διατεθούν με δημοπρασία.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα των Κτηνοτρόφων Χαρίκλειας Διαμαντοπούλου
του Κων/νου, Χαράλαμπου Γιαννόπουλου του Παναγιώτη, Σαρμά Κων/νου του
Ευστρατίου, Σαρμά Ευθύμιου του Ευστρατίου, Σαρμά Ευστράτιου του
Κων/νου, Γκολφινοπούλου Μάρθας του Δημητρίου, Νταβέλη Παρασκευής του
Παναγιώτη & Παναγιώτη Καλύβα του Ανδρέα, διότι δεν υπάρχουν Κοινοτικές
– Δημοτικές Βοσκές στην Τοπική Κοινότητα Ακράτας.
Τοπική Κοινότητα Αγ. Βαρβάρας
Α. Παραχωρούνται για χρήση οι βοσκές της Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας
για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 αντί δικαιώματος βοσκής, όπως
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αυτό καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Αιγιαλείας για το έτος 2015 στους παρακάτω κτηνοτρόφους:
α/ Τσαγκάρη Ανδρέα του Αθανασίου για ζώα 200 αίγες και
β/ Αναγνωστοπούλου Παρασκευή του Ασημάκη για ζώα 155 αίγες και 10
πρόβατα και συγκεκριμένα στις θέσεις: « Πέρα από το Ποτάμι » με όρια που
αρχίζουν από τα σύνορα της Τ.Κ. Ζαρούχλας – Βασιλείου Χατζή χωράφια –
μέχρι σύνορα Μεσορρουγίου, κατά μήκος του Ποταμού Κράθι.
Β. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: 1/13-11-2014 έγγραφο του
εκπροσώπου του Τοπικού Συμβουλίου το χορτολιβάδο « ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ » θα
διατεθεί με δημοπρασία.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας

Τοπική Κοινότητα Βαλιμής
Α. Για την Τοπική Κοινότητα Βαλιμής σύμφωνα με το από 13-11-2014
έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ. ΔΕΝ υπάρχει περίσσευμα βοσκής σε ότι
αφορά τις αναγνωρισμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις της Τ.Κ. Βαλιμής «
ΚΑΥΚΑΡΗΣ – ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ » 1500 περίπου στρεμμάτων » διότι οι
Κοινοτικές Βοσκές έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών
και δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των Δημοτών κτηνοτρόφων
ούτε στο όριο της μικράς κτηνοτροφίας.
Β. Παραχωρούνται για χρήση οι βοσκές της Τ.Κ. Βαλιμής για την θερινή
κτηνοτροφική περίοδο 2015 στους παρακάτω κτηνοτρόφους αντί δικαιώματος
βοσκής, όπως αυτό καθορισθεί με την αριθ. 599/2014 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Αιγιαλείας για το έτος 2015 :
α/ Καλύβα Χρήστο του Παναγιώτη, Καλύβα Παναγιώτη του Ανδρέα,
Κορδαλή Π. Τρύφωνα & Μάμαλη Αθ. Αρχοντούλα για να βόσκει το ποίμνιό
τους που αποτελείται από 49 πρόβατα, 140 αίγες και 90 πρόβατα, , 213
πρόβατα, 385 αίγες & 145 πρόβατα, αντίστοιχα, στις κοινοτικές βοσκές
Βαλιμής και στο λιβάδι « ΚΑΥΚΑΡΗΣ – ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ». Στον Ιωάννη Θ.
Μελίστα για να βόσκει το ποίμνιό του, που αποτελείται από 250 αίγες, μόνο
στις Κοινοτικές Βοσκές της Τοπικής Κοινότητας.
β/Γαλάνη Αθ. Χρυσόστομο και Γαλάνη Αθ. Θεμιστοκλή για να βόσκουν το
ποίμνιό τους, που αποτελείται αντίστοιχα από 160 και 105 αίγες στις παραπάνω
εκτάσεις.
γ/ Απορρίπτεται το αίτημα του κτηνοτρόφου Νικολάου Χ. Αργυρόπουλου,
διότι ο συγκεκριμένος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του
Προέδρου της Τ.Κ. έχει πωλήσει το ποίμνιό του.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
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Τοπική Κοινότητα Bούτσιμου
Παραχωρούνται για χρήση οι κοινοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
Βουτσίμου για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 αντί δικαιώματος
βοσκής, όπως αυτό καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου μας, στους παρακάτω κτηνοτρόφους:
α/ Σιαφλά Χαράλαμπο του Αγγέλου για 31 αιγοπρόβατα και
β/ Μελίστα Ιωάννη του Θωμά για 250 αίγες στις Κοινοτικές Βοσκές Τ.Κ.
Βούτσιμου.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Καλαμιά
Παραχωρούνται για χρήση οι κοινοτικές βοσκές της Κοινότητας
Καλαμιά για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 αντί δικαιώματος βοσκής,
όπως αυτό καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Αιγιαλείας για το έτος 2015, στους παρακάτω κτηνοτρόφους:
α/Σακούλη Απόστολο του Κων/νου για 150 αίγες και 150 βοοειδή.
β/Σακούλη Κων/νο του Αποστόλου για 730 αίγες.
γ/Παναγιωτόπουλο Ανδρέα του Κων/νου για 15 αίγες και 47 πρόβατα στην
θέση « Αχούσες ».
δ/Καλύβα Ελένη του Αποστόλου για 300 πρόβατα.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου
Α. Παραχωρούνται για χρήση οι Κοινοτικές βοσκές Μεσορρουγίου για
την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 και συγκεκριμένα οι θέσεις
«Τουρκοσπηλιά – Μπιζινά- Πουρνιώνας και ‘Ανω Μεσορρούγι» στον
παρακάτω δημότη κτηνοτρόφο για εισαγωγή των ζώων του αντί δικαιώματος
βοσκής, όπως αυτό έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου μας:
1/Ιωάννης Αναγνωστόπουλος του Παναγιώτη για 7 πρόβατα και 8 αίγες.
Β. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα των κτηνοτρόφων Κων/νου Απ.
Σακούλη και Απόστολου Κ. Σακούλη για εισαγωγή των ποιμνίων τους στις
χορτολειβαδικές εκτάσεις Ξερόκαμπος, διότι το συγκεκριμένο χορτολίβαδο
αποτελεί περίσσευμα βοσκής, το οποίο θα διατεθεί δια δημοπρασίας σύμφωνα
με το από 13-11-2014 έγγραφό του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Μεσορρουγίου.
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Γ. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
Α. Παραχωρούνται για χρήση οι Κοινοτικές Βοσκές της Κοινότητας
Πλατάνου για την Θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 αντί δικαιώματος
βοσκής, όπως αυτό καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Αιγιαλείας για το έτος 2015 στους παρακάτω
κτηνοτρόφους:
α/ Αθανάσιο Βλάχο του Κων/νου για 300 αίγες στις κοινοτικές βοσκές
Στόλος οικ. Τσιβλού Πλατάνου.
β/ Θεόφιλο Βλάχο του Κων/νου για 300 αίγες στις κοινοτικές βοσκές
Τσιβλού-Ποταμιάς-Πετρούχι.
γ/ Ελένη Καλύβα του Αποστόλου για 300 πρόβατα στις Κοινοτικές Βοσκές
Στόλου και στην Γαϊδουρόραχη.
Β. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα του Κτηνοτρόφου Ιωάννη Σακούλη του
Αποστόλου, διότι τα χορτολιβάδια ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΛΕΥΡΕΣ σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 55/13-10-2014 από έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ. θα διατεθούν
με δημοπρασία.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Περιστέρας
Α. Παραχωρούνται για χρήση οι κοινοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
Περιστέρας για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 αντί δικαιώματος
βοσκής, όπως αυτό καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 599/2014 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου μας, στους παρακάτω κτηνοτρόφους:
1) Βλάχου Αγγελική του Γεωργίου για 150 αίγες και 15 πρόβατα.
2) Γκολφινοπούλου Μάρθα του Δημητρίου για 60 αίγες και 5 πρόβατα.
3) Καλαμπόκη Γεωργία του Γεωργίου για 23 αίγες, 15 πρόβατα & 2 βοειδή.
4/ Νταβέλη Παρασκευή του Παναγιώτη για 25 αίγες και 5 πρόβατα.
5/ Σακελλαρόπουλος Λουκάς του Πέτρου για 20 αίγες.
Oι ανωτέρω θα βόσκουν το ποίμνιό τους από κοινού σε τμήμα του
αναγνωρισμένου χορτολιβαδίου της Κοινότητας « ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ » και
ειδικότερα στην θέση « ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΑ » 2000 στρεμμάτων περίπου, το οποίο
δεν θα δημοπρατηθεί με το υπόλοιπο χορτολίβαδο, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των δημοτών κτηνοτρόφων, καθώς και στις
Κοινοτικές Βοσκές της Τ.Κ. Περιστέρας επάνω από το χωρίο προς
χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
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6/ Γεώργιο Γεωργουλόπουλο του Δημητρίου για 850 αίγες και 750 πρόβατα
στις Κοινοτικές Βοσκές και στις θέσεις « Σταυρός – Θεοτόκος –άνω και κάτω
Καβαλάρης Ψηλόβουνο » καθώς και στα Σκαφιδάκια.
Ο ανωτέρω κτηνοτρόφος οφείλει να επιτηρεί τα ποίμνιά του, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ομαλή βόσκηση, προς αποφυγή μεταξύ τους διενέξεων.
7) Καπέτση Γιαννούλα του Λάμπρου για 105 αίγες, στις Κοινοτικές Βοσκές
Αγριδίου και στις θέσεις Σταυρός – Θεοτόκος άνω και κάτω Καβαλάρης.
Επίσης και η Βλάχου Αγγελική στο Αγρίδι και στις παραπάνω θέσεις καθώς
και στις θέσεις « Βάλσανη –Φτερόλακκα- όρια Τ.Κ. Περιστέρας –Αγ.
Τρύφωνας – Πέργαρες »
Β. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα των Κτηνοτρόφων Σαρμά Κων/νου του
Ευστρατίου, Σαρμά Ευθύμιου του Ευστρατίου, Σαρμά Ευστράτιου του
Κων/νου, καθώς και του Αθανασίου Βλάχου του Κων/νου, διότι το
χορτολίβαδο « ΒΑΡΝΙ » θα διατεθεί με δημοπρασία, όπως και το χορτόλιβαδο
« ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ » εκτός του τμήματος της θέσης « ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΑ. »
Γ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα των κτηνοτρόφων Κων/νου Απ.
Σακούλη και Απόστολου Κ. Σακούλη για εισαγωγή των ποιμνίων τους στις
χορτολειβαδικές εκτάσεις «Ξερόκαμπος», διότι το συγκεκριμένο χορτολίβαδο
αποτελεί περίσσευμα βοσκής το οποίο θα διατεθεί δια δημοπρασίας σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. πρωτ: 49013/22-12-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Ανατολικής Αιγιάλειας.
Δ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα του κτηνοτρόφου Αθανάσιου Βλάχου
του Κων/νου για εισαγωγή του ποιμνίου του στις χορτολιβαδικές εκτάσεις
«Ξερόκαμπος» & «Σκαφιδάκια» διότι το συγκεκριμένο χορτολίβαδο αποτελεί
περίσσευμα βοσκής, το οποίο θα διατεθεί δια δημοπρασίας σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρωτ: 49013/22-12-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανατολικής
Αιγιάλειας το δε τμήμα αυτού Σκαφιδάκια θα διατεθεί αποκλειστικά για την
βοσκή των ζώων των δημοτών της Τ.Κ. Περιστέρας.
Ε. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων
Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2014 απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου Συλιβαινιωτίκων το χορτολιβάδο ΚΑΜΑΡΟΒΡΥΣΗ εκτάσεως
2.000 στρεμμάτων να διατεθεί με δημοπρασία.
Β. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ το αίτημα των
Κτηνοτρόφων Σαρμά Κων/νου του Ευστρατίου, Σαρμά Ευθύμιου του
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Ευστρατίου & Σαρμά Ευστράτιου του Κων/νου διότι στην υπάρχουν
Κοινοτικές – Δημοτικές Βοσκές στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Δ. Για το πέραν του ορίου της µικράς κτηνοτροφίας ζώα, να
προσδιορίζεται δικαίωµα βοσκής, για όσες ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες
διαθέτουν αναγνωρισµένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυξημένο και ανάλογο
προς την µισθωτική αξία της χορτονοµής των βοσκήσιµων τόπων, σύµφωνα µε
το άρθρο β παρ. 2 του από 24-9-58 Β.∆. σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε
6,00 € για κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
Ε. Ορίζεται ότι στους παραπάνω βοσκότοπους κάθε Δημότης
Κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει δωρεάν ( 10 ) μικρά και ( 4 ) τέσσερα
μεγάλα ζώα.
ΣΤ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αιγών
Α. Καθορίζεται ότι οι δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής
Κοινότητας ΑΙΓΩΝ, των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι δημότες
κτηνοτρόφοι κάτοικοι ΑΙΓΩΝ για βοσκή των ζώων τους το έτος 2015 είναι οι
κείμενοι στις θέσεις: ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, λοιπές δασοσκεπείς
εκτάσεις, πλην των απαγορευμένων από των δασικών ή άλλων Δημοσίων
Αρχών, ΡΟΓΟΝΙΤΣΑ, όχθες ποταμού ΚΡΙΟΥ από του κτήματος Ν.
Παπαμιχαλόπουλου μέχρι ρέματος ΣΩΤΗΡΑ, εκτάσεις τριών χιλιάδων (3000)
στρεμμάτων περίπου.
Β. Ορίζεται ότι κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
ΑΙΓΩΝ δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκήσιμων τόπων της κοινότητας
δέκα (10) μικρά ζώα, μεγάλα ζώα δεν υπάρχουν στο Δ.Δ. Αιγών.
Γ. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα (150)
μικρά ζώα, για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια. (Μεγάλα ζώα δεν υπάρχουν
στην Τοπική Κοινότητα Αιγών.
Δ. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότου ποιμένος
επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Δημάρχου.
Ε. Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων θα γίνει κατόπιν έγγραφης
άδειας του Δημάρχου.
ΣΤ΄. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος, όπως μηνύει κάθε παράβαση αυτής
και εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 & 5 του από 24-9-58 Β.
Δ/τος και παρίσταται στο Δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως του Δ.Σ.
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Ζ΄. Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των δημοτών
κτηνοτρόφων να εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκοτόπους της Τοπικής
Κοινότητας είναι οι παρακάτω:
α/α
1.
2.
3.
4.
4.

Ονοματεπώνυμο
Νικολάου Ανδρέας
Τσαγκάρης Ανδρέας
Τσαγκάρης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου
Παρασκευή
Νταβέλης Γεώργιος

Όνομα Πατρός ή
συζύγου
Παναγιώτης
Αθανάσιος
Ανδρέας
Ασημάκης
Παναγιώτης

Κατοικία
Αιγές
Αιγές

Δηλωθέντα
μικρά ζώα
30
200

Δικαίωμα

Αιγές
Αιγές

160
140

Δημότης
Ετεροδημότης

Περιθώρι

137
πρόβατα, 3
αίγες & 2
άλογα

Ετεροδημότης

Δημότης
Δημότης

Οφειλόμενο
ποσό €

ΣΥΝΟΛΟ:

Η΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας

Τοπική Κοινότητα Βελλάς
1. Καθορίζεται ότι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας
ΒΕΛΛΑΣ, των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι Δημότες κτηνοτρόφοι
κάτοικοι ΒΕΛΛΑΣ για τη βοσκή των ζώων τους το έτος 2015, είναι οι κείμενοι
στις θέσεις α) από Δριμώνα μέχρι κτήματα έκτασης 1000 περίπου στρεμμάτων,
β) από ΤΡΥΠΑ μέχρι ΑΝΩ ΕΛΙΕΣ έκτασης 1000 περίπου στρεμμάτων και γ)
από ΞΥΛΟΒΡΥΣΗ μέχρι ΚΑΤΩ ΑΥΛΑΚΙ έκτασης 2000 στρεμμάτων.
2. Ορίζεται ότι κάθε Δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
ΒΕΛΛΑΣ δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκησίμων τόπων δωρεάν δέκα
(10) μικρά ζώα και τέσσερα (4) μεγάλα ζώα.
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα
(150)μικρά ζώα και δεκαπέντε (15) μεγάλα ζώα, δι’ εκάστη κτηνοτροφική
οικογένεια.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένος
επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Δημάρχου.
5. Προσδιορίζεται το παρ’ εκάστου δημότου κτηνοτρόφου της Τοπικής
Κοινότητας
καταβλητέον ετήσιο δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική
περίοδο 2015 σε 0,35 € για κάθε μικρό ζώο και σε 0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο
μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
6. Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζεται
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο B παρ. 2 του από
24-9-58 Β. Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 € για κάθε μεγάλο
ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ Αιγιαλείας).
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7΄ Το περίσσευμα των βοσκησίμων τόπων να εκτίθεται κάθε χρόνο σε
πλειοδοτική δημοπρασία μεταξύ κτηνοτρόφων στο επάγγελμα Δημοτών και
ετεροδημοτών.
8΄ Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
ΒΕΛΛΑΣ να εισάγουν ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων Κοινοτήτων του
Δήμου, καθώς και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι και αφότου ήθελε διαπιστωθεί
τέτοια παράβαση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας ΒΕΛΛΑΣ ή Δημοτικούς Συμβούλους με απόφαση του
Δ.Σ. να επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου βοσκής.
9΄ Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων να γίνει κατόπιν έγγραφης άδεια
του κ. Δημάρχου.
10. Για τους ετεροδημότες ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας το ποιμνίο
τους δημότες κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από
αυτό των Δημοτών - κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας ΒΕΛΛΑΣ, τόσο για τα
ζώα μέχρι του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας, όσο και δια τα πέραν αυτής ζώα.
11. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, τον
Πρόεδρο Τ. Συμβουλίου και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
12. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος όπως μηνύει κάθε παράβαση αυτής και
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 & 5 του από 24-9-58 Β.Δ/τος
και παρίσταται στο Δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως του Δ.Σ.
13 Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των Δημοτών
κτηνοτρόφων επιτρέπεται να εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκότοπους
της Τοπικής Κοινότητας οι παρακάτω:
α/α

Ονοματεπώνυμο

Κατοικία

Δηλωθέντα
μικρά ζώα

Δικαίωμα

Οφειλόμενο
ποσό €

Βοιδήλας Απόστολος

Όνομα
Πατρός ή
συζύγου
Κυριάκος

1.

Βελλά

150

0,35

52,50

2.

Βοιδήλας Παναγιώτης

Κυριάκος

Βελλά

150

0,35

52,50

3.

Καλύβα Αγγελική

Ανδρέας

Βελλά

155

(150Χ0,5+5Χ

)

4.

Κορδαλής Δημήτριος

Κων/νος

Βελλά

210

(150Χ0,35+60Χ

)

5.

Κορδαλής Σπυρίδων

Κων/νος

Βελλά

240

(150Χ0,35+90Χ

)

14. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου
1.
Καθορίζονται ότι οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής
Κοινότητας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι
Δημότες κτηνοτρόφοι κάτοικοι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ για τη βοσκή των ζώων
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τους το έτος 2015, είναι οι κείμενοι εντός των ορίων ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
αλλά εκτός των ορίων του οικισμού.
2. Ορίζεται ότι κάθε Δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκήσιμων τόπων
του Δ.Δ. δέκα μικρά ζώα, μεγάλα ζώα δεν υπάρχουν στην περιοχή.
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα (150)
μικρά ζώα, δι΄έκαστη κτηνοτροφική οικογένεια, μεγάλα ζώα δεν
υπάρχουν.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένος επιτρέπεται
μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου αδείας του Δημάρχου.
5. Προσδιορίζει το παρ’ εκάστου δημότη κτηνοτρόφου της Τοπικής
Κοινότητας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ καταβλητέον ετήσιο δικαίωμα βοσκής
για την κτηνοτροφική περίοδο 2015 σε 0,35€ για κάθε μικρό ζώο και
μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
6. Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζεται
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του
από 24-9-58 Β. Δ/τος σε σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 €
για κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
7. Βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής για εκμίσθωση.
8. Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων θα γίνει βάση έγγραφης αδείας του
Δημάρχου.
9. Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ να εισάγουν ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων
Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι και
αφότου ήθελε διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από τα αρμόδια όργανα του
Δήμου ή τον Πρόεδρο της Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ή Δημοτικούς
Συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου
βοσκής.
10.Για τους ετεροδημότες ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας δημότες
κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό των
Δημοτών, κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ τόσο
για τα ζώα μέχρι του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας όσο και δια τα
πέραν αυτής ζώα.
11.Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, τον
Πρόεδρο Τ. Συμβουλίου και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
12.Εξουσιοδοτείται ο δήμαρχος δια της παρούσης όπως μηνύει κάθε
παράβαση αυτής και εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 &5
του από 24-9-58 Β.Δ/τος και παρίσταται στο Δικαστήριο άνευ ετέρας
αποφάσεως του Δ.Σ.
13.Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των δημοτών
κτηνοτρόφων θα εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκοτόπους της Τ.Κ
Μοναστηρίου οι παρακάτω:
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α/α
1.

Ονοματεπώνυμο
Δημητρακέλλος
Εμμανουήλ

Όνομα Πατρός
ή συζύγου
Χριστόφορος

Κατοικία
Μοναστήρι

Δηλωθέντα
μικρά ζώα
85

Δικαίωμα
0,35

Οφειλόμενο
ποσό €
29,75

ΣΥΝΟΛΟ

29,75

Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου
1. Καθορίζεται ότι οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής Κοινότητας
Χρυσανθίου, των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι δημότες κτηνοτρόφοι
κάτοικοι Χρυσανθίου για την βοσκή των ζώων τους το έτος 2015 είναι
οι κείμενοι στις θέσεις εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας
Χρυσανθίου, αλλά εκτός των ορίων του οικισμού.
2. Ορίζεται ότι κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
Χρυσανθίου δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκήσιμων τόπων δωρεάν
δέκα (10) μικρά ζώα και τέσσερα (4) μεγάλα.
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα(150) μικρά
ζώα και δεκαπέντε (15) μεγάλα ζώα, δι΄ έκαστη κτηνοτροφική
οικογένεια.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότου ποιμένος επιτρέπετε
μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αδείας του Δημάρχου.
5. Προσδιορίζεται το παρ’ εκάστου δημότου κτηνοτρόφου της Τοπικής
Κοινότητας ετήσιο δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο
2015 σε 0,35 € για κάθε μικρό ζώο και σε 0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο
μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
6. Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζεται
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του
από 24-9-58 Β. Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 € για
κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
7. Βεβαιώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει περίσσευμα βοσκής για εκμίσθωση.
8. Για τους ετεροδημότες, ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας το ποιμνίο
τους δημότες κτηνοτρόφους, προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο
από αυτό
των Δημοτών, κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ τόσο για τα ζώα μέχρι του ορίου της μικράς
κτηνοτροφίας όσο και δια τα πέραν αυτής ζώα.
9. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, τον
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
10.Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων θα γίνει κατόπιν έγγραφης αδείας
του Δημάρχου.
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11.Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ να εισάγουν ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι
και αφότου ήθελε διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από τα αρμόδια όργανα
του Δήμου ή τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας ΧΡΥΣΑΝΘΙΟΥ ή
Δημοτικούς Συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται πρόστιμο
αυθαιρέτου βοσκής.
12.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος όπως μηνύει κάθε παράβαση αυτής και
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 & 5 του από 24-9-58 Β.
Δ/τος και παρίσταται στο Δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως του Δ.Σ.
13.Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των Δημοτών
κτηνοτρόφων θα εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκότοπους της
Τοπικής Κοινότητας οι παρακάτω:
α/α

Ονοματεπώνυμο

1.

Πετρόπουλος
Κων/νος

Όνομα
Κατοικία
Πατρός
ή
συζύγου
Χρήστος Χρυσάνθιο

Δηλωθέντα
μεγάλα &
μικρά ζώα
30 μεγάλα

Δικαίωμα

Οφειλόμενο
ποσό €

(15Χ0,53+15Χ1,06) 23,85
ΣΥΝΟΛΟ

23,85

Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων
1. Καθορίζεται ότι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής
Κοινότητας Αμπελοκήπων των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι
δημότες κτηνοτρόφοι κάτοικοι Αμπελοκήπων για τη βοσκή των
ζώων τους το έτος 2015 είναι οι κείμενοι εντός των ορίων της
Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων αλλά εκτός των ορίων του
οικισμού .
2. Ορίζεται ότι κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
Αμπελοκήπων δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκησίμων τόπων
της Τοπ. Κοινότητας Αμπελοκήπων δέκα (10) μικρά ζώα και (4)
μεγάλα
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα (150)
μικρά ζώα και δεκαπέντε (15) μεγάλα ζώα, δι΄έκαστη κτηνοτροφική
οικογένεια.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότη ποιμένος
επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης αδείας του Δημάρχου.
5. Προσδιορίζεται το παρ’ εκάστου δημότη κτηνοτρόφου της Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ετήσιο δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική
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περίοδο 2015 σε 0,35 € για κάθε μικρό ζώο και σε 0,53 € για κάθε
μεγάλο ζώο και μέχρι του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας.
6. Για τα πέραν του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζεται
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο στη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2
του από 24-9-58 Β. Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 €
για κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
7. Βεβαιώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει περίσσευμα βοσκής για εκμίσθωση.
8. Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων θα γίνει κατόπιν έγγραφης
αδείας του δημάρχου.
9. Για τους ετεροδημότες ως και στους αυθαιρέτως βόσκοντας το
ποίμνιο τους Δημότες κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα
βοσκής διπλάσιο από αυτό των Δημοτών, κατοίκων του Τοπικού
Διαμερίσματος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ τόσο για τα ζώα μέχρι του ορίου
της μικρής κτηνοτροφίας όσο και δια το πέραν τους ζώα.
10. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου,
τον Πρόεδρο Τ. Συμβουλίου και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
11. Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ να εισάγουν ζώα για βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, καθώς και ετεροδημότες
κτηνοτρόφοι και αφότου ήθελε διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από
αρμόδια όργανα του Δήμου ή τον Πρόεδρο Τ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ή Δημοτικούς Συμβούλους με απόφαση του Δ. Σ. θα επιβάλλεται
πρόστιμο αυθαιρέτου βοσκής.
12. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να μηνύει για κάθε παράβασή τους και
να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4, & 5 του από 24-958 Β. Δ/τος και να παρίσταται στο Δικαστήριο άνευ ετέρας
αποφάσεως του Δ.Σ.
13. Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των Δημοτών
κτηνοτρόφων θα εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκότοπους Τ.Κ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ οι παρακάτω:
α/α

Ονοματεπώνυμο

1.
2.

Γαλάνης Θεμιστοκλής
Γαλάνης Χρυσόστομος

Όνομα
Πατρός ή
συζύγου
Αθανάσιος
Αθανάσιος

Κατοικία
Χρυσάνθιο
Αμπελόκηπ
οι

Δηλωθέντ
α μικρά
ζώα
105
160

Δικαίωμα
0,35
(150Χ0,35+10χ2,9
3)
Σύνολο

Οφειλόμ
ενο ποσό
€
36,75
81,80

118,55

Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
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Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου
1. Καθορίζονται ότι οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι του Δημοτικού
Διαμερίσματος ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι
Δημότες κτηνοτρόφοι κάτοικοι ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ για τη βοσκή των ζώων
τους το έτος 2015 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κλπ εκτάσεως 7.500
στρεμμάτων περίπου.
2. Ορίζεται ότι κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκησίμων τόπων
δωρεάν δέκα είναι οι κείμενοι στις θέσεις : ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΛΙΑΛΩΝΑ, ΨΙΛΗ ΒΙΓΛΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΗ- (10) μικρά ζώα και
τέσσερα (4) μεγάλα ζώα.
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας σε εκατόν πενήντα (150)
μικρά ζώα, και δεκαπέντε (15) μεγάλα ζώα.
4. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής, πλην των ανέκαθεν
αναγνωρισμένων Χορτολειβαδίων της τέως Κοινότητας ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
διατεθειμένων τούτων δια πλειοδοτικής δημοπρασίας σε κατ’ επάγγελμα
κτηνοτρόφους δημότες ή ετεροδημότες
5. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότου ποιμένος επιτρέπεται
μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου άδειας του Δημάρχου.
6. Τα ποιμνιοστάσια θα εγκατασταθούν στις θέσεις: ΜΠΑΚΑΛΙΟ ,
ΚΟΠΡΙΣΣΙΕΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΠΟΡΙΑ -ΗΤΙΕΣ
7. Καθορίζεται ζώνη βόσκησης βοοειδών ως ακολούθως: Από επαρχιακό
δρόμο προς την κοίτη του ΚΡΙΟΥ ποταμού μέχρι τη θέση ΑΥΛΑΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ και μέχρι παλαιό αμπέλι Θεμελιόπουλου,
ακολουθώντας τον ημιονικό δρόμο προς επαρχιακό δρόμο όπου και
τερματίζεται, απαγορευμένης της βόσκησης των βοοειδών σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο των Δημ. βοσκών.
8. Η εισαγωγή των ποιμνίων στις δημοτικές βοσκές και η εγκατάσταση
ποιμνιοστασίου θα γίνει βάσει έγγραφης άδειας του Δημάρχου.
Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο είναι η προσκόμιση υπό των
κτηνοτρόφων του οικείου διπλοτύπου εισπράξεως του δικαιώματος
βοσκής. Ποίμνια τα οποία κατά τη χειμερινή περίοδο σταβλίζονται εντός
του οικισμού της Τ.Κ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, την 1η Μαΐου εκάστου έτους θα
απέρχονται και θα εγκαθίστανται επί των Δημοτικών βοσκών σε
ποιμνιοστάσιο που τους έχει εγκριθεί.
9. Ο άνευ αδείας εγκατασταθείς κτηνοτρόφος ή σε διαφορετική θέση από
εκείνη η οποία θα αναγράφεται στην άδεια, θεωρείται ως αυθαιρέτως
βόσκων. Επίσης αυθαιρέτως βόσκων το ποίμνιο κτηνοτρόφος το ποίμνιό
του θεωρείται και αυτός που το οδηγεί σε απαγορευμένη ζώνη των
δημοτικών βοσκών.
10. Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής Κοινότητας
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ να εισάγουν ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων
Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι και
αφότου ήθελε διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από αρμόδια όργανα του
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Δήμου ή του Προέδρου της Τ.Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ή Δημοτικούς
Συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ. θα επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου
βοσκής.
11. Προσδιορίζεται το παρ΄ εκάστου Δημότου κτηνοτρόφου ετήσιο
δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2015 σε 0,35 € για
κάθε μικρό ζώο, και σε 0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο και μέχρι του ορίου
της μικράς κτηνοτροφίας.
12. Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζεται
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο β παρ. 2 του
από 24-9-58 Β. Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 € για
κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
13. Για τους ετεροδημότες ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας το ποίμνιο
τους Δημότες κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο
από αυτό των Δημοτών, κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, τόσο για τα ζώα μέχρι του ορίου της μικράς
κτηνοτροφίας, όσο και δια τα πέραν αυτής ζώα.
14. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, τον
Πρόεδρο Τ.Κ. και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
15. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο όπως μηνύει κάθε παραβάτη αυτής και
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4,5 του από 24-9-59
Β.Δ/τος άνευ ετέρας αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου.
16. Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των Δημοτών
κτηνοτρόφων θα εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκοτόπους της
Τοπικής Κοινότητας ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ οι παρακάτω:
α/α
1.
2.
3.
4.

Ονοματεπώνυμο
Βοιδήλας
Απόστολος
Βοιδήλας
Γεώργιος
Νταβέλης
Βασίλειος
Νταβέλης
Γεώργιος

Όνομα
Πατρός ή
συζύγου
Δημήτριος

Κατοικία

Δηλωθέντα
μικρά ζώα

Περιθώρι

150

Δημήτριος

Περιθώρι

150

Γεώργιος

Περιθώρι

80

Παναγιώτης Περιθώρι

Δικαίωμα

Οφειλόμενο
ποσό €

140 & 2
άλογα

18. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η αίτηση - Δήλωση του Τσαγκάρη Ανδρέα του
Αθανασίου για εισαγωγή 200 ζώων (αίγες) στις Κοινοτικές βοσκές Περιθωρίου
διότι είναι δημότης Τ.Κ. Αιγών.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας
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Τοπική Κοινότητα Σελιάνας
1. Καθορίζονται ότι οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπικής
Κοινότητας ΣΕΛΙΑΝΑΣ των οποίων θα κάνουν χρήση οι δημότες
κτηνοτρόφοι κάτοικοι ΣΕΛΙΑΝΑΣ για τη βοσκή των ζώων τους το έτος
2015 είναι οι κείμενοι εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας
ΣΕΛΙΑΝΑΣ, αλλά εκτός των ορίων του οικισμού.
2. Ορίζεται κάθε δημότης κτηνοτρόφος της Τοπικής Κοινότητας
ΣΕΛΙΑΝΑΣ δικαιούται να βόσκει εντός των βοσκησίμων τόπων δέκα
(10) μικρά ζώα.
3. Ορίζεται το όριο της μικρής κτηνοτροφίας, δι΄έκαστη κτηνοτροφική
οικογένεια, σε εκατόν πενήντα (150) μικρά ζώα, μεγάλα ζώα δεν
υπάρχουν της Τοπικής Κοινότητας ΣΕΛΙΑΝΑΣ.
4. Η για οποιονδήποτε λόγο πρόσληψη ετεροδημότου ποιμένος επιτρέπετε
μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αδείας του Δημάρχου.
5. Προσδιορίζει το παρ΄ εκάστου Δημότου κτηνοτρόφου ετήσιο δικαίωμα
βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2015 0,35 € για κάθε μικρό ζώο,
και μέχρι του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας.
6. Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζει
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκησίμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του
από 24-9-58 Β. Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 € για
κάθε μεγάλο ζώο (σύμφωνα με την αριθ. 599/2014 απόφαση ΔΣ
Αιγιαλείας).
7. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκής για εκμίσθωση.
8. Η εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων θα γίνει κατόπιν έγγραφης άδειας
του Δημάρχου
9. Για τους ετεροδημότες ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας το ποίμνιο
τους Δημότες κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο
από αυτό των Δημοτών, της Τοπικής Κοινότητας ΣΕΛΙΑΝΑΣ τόσο για
τα ζώα μέχρι του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας όσο και δια τα πέραν
αυτής ζώα.
10.Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση της
αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, τον
Πρόεδρο Τ. Κ. και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
11.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος όπως μηνύει κάθε παράβαση αυτής και
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 &5 του από 24-9-58 β.
Δ/τος και παρίσταται στο δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως του Δ.Σ.
12.Σύμφωνα με τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις των δημοτών
κτηνοτρόφων θα εισαγάγουν για βοσκή ζώα στους βοσκοτόπους της
Τοπικής Κοινότητας Σελιάνας οι παρακάτω:
α/α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα
Πατρός

Κατοικία

Δηλωθέντα
μικρά ζώα

Δικαίωμα

Οφειλόμενο
ποσό €

1.

Λαλιώτης Ηλίας

Δημήτριος

Σελιάνα

100

0,35

35,00
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2.

Θεοχαρόπουλος

Νικόλαος

Χρήστος

200

150Χ0,35 +50

Επίσης στον ανωτέρω πίνακα συμπεριλαμβάνεται και η κα
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, για εισαγωγή ζώων (300 αίγες )
στους βοσκότοπους της Τ.Κ Σελιάνας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
15621/7-5-2015 Εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θεοφ. Σταυρόπουλου και την
υπ’ αριθ. 157/2015 απόφαση Δημάρχου, με την οποία η κα Αντωνοπούλου
εγγράφτηκε, λόγω μεταδημότευσης με αριθμό 46879, στα δημοτολόγια του
Δήμου Αιγιαλείας.
Γ΄ Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου και στην Τριμελή
Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας.
Τοπική Κοινότητα Εξοχής
1) Καθορίζεται ότι οι Δημοτικοί βοσκήσιμοι τόποι της Τοπ. Κοινότητας
ΕΞΟΧΗΣ των οποίων θα κάνουν χρήση μόνο οι Δημότες κτηνοτρόφοι κάτοικοι
ΕΞΟΧΗΣ για τη βοσκή των ζώων τους το έτος 2015 είναι οι κείμενοι στις
θέσεις: Αμπέλια, Στρίγκανα, Γούβες, Αραβάνους, Οξύς, Μισοράχια, Ρίκι,
Μακρυά βάλτα, Λάμπανη, Αγιάννηδες, Κλοκός, Μπουλίτσια, Καμήνια και
Ρέθα εκτάσεως 9.000 στρεμμάτων περίπου, που περικλείονται μεταξύ των
κάτωθι ορίων και χαρακτηριστικών σημείων.
Άρχονται από τη θέση ΄΄ΑΥΛΑΚΟΣ΄΄ ΄΄ΜΕΣΙΑΝΟ΄΄ της Τοπ.
Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ ακολουθούν τον κατήφορο την κοίτη του ΚΡΙΟΥ
ποταμού και εκείθεν ,ακολουθούν το μονοπάτι προς τη θέση ΄΄
ΚΟΛΛΕΣ΄΄ ευθεία εις ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ, ευθεία ΄΄ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ΄΄
ευθεία με όρια Τ. Κ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, πουρνάρι Αγίας Μαρίνας και
εκείθεν προς τα κάτω την όχθη του ρέματος που χωρίζει τα αμπέλια
ΕΞΟΧΗΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ καταλήγοντα εις ΚΡΙΟ ποταμό. Συνέχεια με
όρια Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΑΣ αρχόμενα από τη δέση
ΑΥΛΑΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΣΕΛΙΑΝΑΣ κατευθείαν ΄΄ΑΓΙΑΝΝΗΔΕΣ΄΄
εκείθεν εις ρέμα μεταξύ κτημάτων ΕΞΟΧΗΣ- ΣΕΛΙΑΝΑΣ ήτοι με αγρό
Παναγιώτη Ευσταθίου και μεμονωμένη πέτρα, εκείθεν εις αγρούς
Γεωργίου Αναστασίου ή ΚΟΥΚΟΥΒΗ, εκείθεν εις το μέσο της ράχεως
ΤΣΕΡΒΕΛΙΑ, ευθεία ΡΙΖΩΜΑΤΑ ΒΑΡΚΟΤΟΠΙΟΥ βρύσης, εκείθεν εις
ΣΤΕΝΑ ΛΙΘΑΡΙΑ εκείθεν εις ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ κατευθείαν όπου
συναντάται
πάροδος
ΣΕΛΙΑΝΑΣ-ΒΕΛΛΑΣ
,
εκείθεν
εις
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ – ΑΧΛΑΔΑ, ευθεία ΣΚΑΜΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ,
ΠΟΡΤΕΣ,ΡΙΖΩΜΑΤΑ ΓΡΙΑΣ ΑΛΩΝΙ, κάτωθι ΡΟΓΓΑ ΧΩΡΑΦΙΑ
κάτωθι
ΑΓΡΟ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΞΕΡΟΒΡΥΣΗ
ευθεία
ΓΡΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΠΗΛΙΑ, ΑΝΤΙΛΑΛΟ με όρια ΒΕΛΛΑΣ, ευθεία τον
ανήφορο ακολουθούν το ρέμα ΑΝΤΙΛΑΛΟΥ, πηγής ΣΙΛΙΒΙΤΣΑΣ,
συνέχεια του ρέματος πηγής ΣΙΛΙΒΙΤΣΑΣ εις θέση ΣΤΑΥΡΕΝΑΣ
ευθεία τον ανήφορο κορυφή ΜΑΡΜΑΤΙ, στη συνέχεια καθ΄όλη την
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κορυφογραμμή μέχρι θέσεως ΜΑΓΟΥ ευθεία τον κατήφορο του ρέματος
μέχρι συναντήσεως κτηνοτροφικού δρόμου στην θέση ΚΟΥΤΟΥΝΙ
ευθεία κτηνοτροφικό δρόμο ακολουθούν αυτόν προς τα κάτω
καταλήγοντας εις ρέμα ΄΄ΛΑΜΠΑΝΗΣ΄΄ ΠΗΓΕΣ ΚΡΙΟΥ ποταμού
εκείθεν ευθεία τον κατήφορο την κοίτη του ΚΡΙΟΥ ποταμού
καταλήγοντας εις το πρώτο σημείο ήτοι τη δέση του ΑΥΛΑΚΟΣ
ΜΕΣΙΑΝΟ ένθα και τερματίζονται. Τούτων θα γίνει χρήση ως εξής: Θα
εισάγονται τα ζώα των Δημοτών κτηνοτρόφων κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ των οποίων ο αριθμός θα ανέρχεται σε 150 μικρά
και 15 μεγάλα ζώα δι’ εκάστην κτηνοτροφική οικογένεια καθ’ όλους
τους μήνες του έτους, εκτός του τεμαχίου των βοσκών αυτών εκτάσεως
500 στρεμμάτων περίπου που περικλείονται μεταξύ των κάτωθι ορίων
και χαρακτηριστικών σημείων.
Αρχόμενα από πηγή ΦΑΜΜΕΛΙΤΗ διευθύνονται και συναντώνται με
επαρχιακό δρόμο κατ’ ευθείαν ακολουθούν το ΜΕΣΙΑΝΟ ΑΥΛΑΚΙ
όπου συναντώνται με ΓΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΙΚΟ ρέμα ευθεία κάτωθεν
Νεκροταφείου Ράχη Δραγάτα , ακολουθούν τον δρόμο προς συνοικία
ΡΟΥΠΙΑΝΙΚΑ κάτωθεν οικιών Σπύρου Καλαντζή , Ασημάκη Ρουσιά,
Ιωάννη Σταυρόπουλου ευθεία τον ανήφορο έξωθεν ερειπωμένης οικίας
Κων/νου Λυμπερόπουλου, ΚΟΥΡΗ ΛΑΓΚΑΔΙ, τον ανήφορο του
Λαγκαδίου ΠΑΛΑΣΗ ΛΕΥΚΕΣ, ευθεία τον ανήφορο κώματα πηγή
ΣΤΑΥΡΟΥ, ακολουθούν προς τα κάτω τον κτηνοτροφικό δρόμο
Δεξαμενή ύδρευσης όπου συναντώνται με ρέμα ΚΟΥΝΗ, ριζώματα
προστατευτικού ΣΚΑΛΙΤΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, άνωθεν οικίας
Δημητρίου Σταυρόπουλου ευθεία παλαιός ημιονικός δρόμος
προσκυνητάρι ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ευθεία τον κατήφορο εις πηγή
ΦΑΜΕΛΙΤΗ, ήτοι πρώτο σημείο όπου και τερματίζονται.
Σ’ αυτές της Δημοτικές Βοσκές θα γίνει χρήση ως εξής:
Θα εισάγονται μικρά ζώα Δημοτών κτηνοτρόφων μέχρι του ορίου της μικράς
κτηνοτροφίας ήτοι 150 δι΄ εκάστη κτηνοτροφική οικογένεια από 20 Οκτωβρίου
εκάστου έτους έως 30 Απριλίου του επομένου.
Τους υπόλοιπους μήνες ήτοι από 1η Μαΐου έως 19η Οκτωβρίου δηλαδή την
θερινή περίοδο απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή και βόσκηση από ποίμνια
εκτός των οικόσιτων που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δέκα.
Η απαγόρευση αυτή της παντελούς εισαγωγής και βόσκησης ποιμνίων στην
ανωτέρω οριοθετιθείσα ζώνη των Κοιν. βοσκών επιβάλλεται για να
προστατεύονται τα αρδευτικά αυλάκια και έργα ως και η άρδευση γενικότερα,
δρόμοι ρείθρα καθώς και ο οικισμός δεδομένου ότι στην οριοθέτησή του
προσαρμοστεί περίπου και η οριοθέτηση της ανωτέρω ζώνης.
Εφ΄ όσον ήθελε διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω περιορισμού από όργανα
του Δήμου, τον Εκπρόσωπο της Κοινότητας ή από Δημοτικούς Συμβούλους,
πέραν της ποινικής δίωξης και των προβλεπομένων περί αυθαιρέτου βοσκής,
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος όπως με απόφασή του επιβάλλει στους παραβάτες
πρόστιμο από 200 έως 1000 € .
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2) Δεν επιτρέπεται στις Δημοτικές βοσκές της Τοπ. Κοινότητας
ΕΞΟΧΗΣ να εισάγουν ζώα προς βοσκή κτηνοτρόφοι άλλων Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και ετεροδημότες κτηνοτρόφοι, εφόσον ήθελε
διαπιστωθεί τέτοια παράβαση από όργανα του Δήμου ή του Εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ ή Δημοτικούς Συμβούλους με απόφαση του
Δ.Σ. θα επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου βοσκής.
3) Δεν επιτρέπεται δύο Δημότες κτηνοτρόφοι αρχηγοί διαφορετικών
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με χωριστές δηλώσεις εισαγωγής ζώων στις
Δημοτικές βοσκές να σμίγουν τα κοπάδια τους σε ενιαίο.
4) Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκών πλην των ανέκαθεν
αναγνωρισμένων Χορτολειβαδίων της τέως κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ
παραχωρηθέντων τούτων σ’ αυτήν δια συμβολαίων του έτους 1880 και
διατεθειμένων τούτων δια πλειοδοτικής δημοπρασίας σε βλαχοποιμένες, ως και
τα συμβόλαια ορίζουν.
5) Τα ποιμνιοστάσια θα εγκατασταθούν εις τις θέσεις ΤΣΕΡΒΕΛΙΑ,
ΡΙΚΙ, ΑΓΙΑΝΝΗΔΕΣ, ΦΑΡΙΔΟΜΑΝΤΡΙΑ ΚΛΟΚΟΥ, ΜΙΣΟΡΑΧΙΑ,
ΜΠΑΤΑ και στη θέση ΒΕΡΤΟΠΟ.
6) Η εισαγωγή των ποιμνίων εις τις δημοτικές βοσκές και η εγκατάσταση
ποιμνιοστασίου θα γίνει βάσει εγγράφου αδείας του Δημάρχου, απαραίτητη
προϋπόθεση προς τούτο είναι η προσκόμιση υπό των κτηνοτρόφων του οικείου
διπλοτύπου εισπράξεως του δικαιώματος βοσκής. Ποίμνια τα οποία κατά την
χειμερινή περίοδο σταβλίζονται εντός του οικισμού της Τοπ. Κοινότητας
ΕΞΟΧΗΣ, την 1η Μαΐου εκάστου έτους θα απέρχονται και θα εγκαθίστανται
επί των δημοτικών βοσκών σε ποιμνιοστάσιο που τους έχει εγκριθεί.
7) Ο άνευ αδείας εγκατασταθείς κτηνοτρόφος ή σε διαφορετική θέση
εκείνης η οποία θα αναγράφεται στην άδεια, θεωρείται ως αυθαίρετος βόσκων
το ποίμνιό του.
Επίσης αυθαιρέτως βόσκων κτηνοτρόφος το ποίμνιό του θεωρείται και αυτός
που τα οδηγεί σε απαγορευμένη ζώνη των Δημοτικών βοσκών.
8) Η υφ’ οποιονδήποτε όρων πρόσληψη ετεροδημότου ποιμένες
επιτρέπετε μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγράφου αδείας του Δημάρχου.
9) Ορίζεται ότι έκαστος Δημότης κτηνοτρόφος δικαιούται να βόσκει
δωρεάν εντός των δημοτικών βοσκών (10) μικρά και (4) μεγάλα ζώα. Για
καμιά κτηνοτροφική οικογένεια δημοτών κτηνοτρόφων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τα ζώα τους (150) μικρά και (15) μεγάλα ζώα.
10) Προσδιορίζεται το παρ’ εκάστου Δημότου κτηνοτρόφου ετήσιο
δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2015 σε 0,35 € ε για κάθε
μικρό ζώο, και σε 0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο και μέχρι του ορίου της μικρά
κτηνοτροφίας.
11) Για τα πέραν του ορίου της μικράς κτηνοτροφίας ζώα προσδιορίζει
δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς τη μισθωτική αξία της
χορτονομής των βοσκήσιμων τόπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του από 249-58 Β.Δ/τος σε 4,40 € για κάθε μικρό ζώο και σε 6,00 ευρώ για κάθε μεγάλο
ζώο δεδομένου και επί πλέον ότι οι συγκεκριμένες Δημοτικές Βοσκές είναι
βελτιωμένες με μόνιμα και σταθερά έργα και μεγάλη βοσκο-ικανότητα.
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12) Για τους ετεροδημότες ως και τους αυθαιρέτως βόσκοντας δημότες
κτηνοτρόφους προσδιορίζεται δικαίωμα βοσκής διπλάσιο από αυτό των
δημοτών κατοίκων της Τοπ. Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ, τόσο για τα ζώα μέχρι του
ορίου της μικράς κτηνοτροφίας όσο και δια τα πέραν αυτής ζώα.
13) Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσης και ειδικότερα η διαπίστωση
της αυθαίρετης βοσκής ανατίθεται στα όργανα του Δήμου, τον Εκπρόσωπο της
Τοπικής Κοινότητας και στους Δημοτικούς Συμβούλους.
14) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος δια της παρούσης όπως μηνύει κάθε
παράβαση αυτής και εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3,4 και 5 του
από 24-9-58 Β.Δ/τος και παρίσταται στο δικαστήριο άνευ ετέρας αποφάσεως
του Δ.Σ.
15) Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με τις εμπρόθεσμες δηλώσεις των
Δημοτών κτηνοτρόφων κατοίκων της Τοπ. Κοινότητας ΕΞΟΧΗΣ θα
εισαγάγουν τα ποίμνιά τους στους βοσκότοπους ως κάτωθι:
α/α

Ονοματεπώνυμο

1.

Καλύβας Αναστάσιος

Όνομα
Πατρός ή
συζύγου
Κων/νος

Κατοικία

Δηλωθέντα
μικρά ζώα

ΕΞΟΧΗ

138

Δικαίωμα
Οφειλόμενο ποσό €
138Χ0,35
48,30

Καλύβας Κων/νος
2
3.
4.

Αναστάσιος

ΕΞΟΧΗ

125

125Χ0,35

43,75

Τσεκούρας Σπύρος

Κων/νος

ΕΞΟΧΗ

100

100Χ0,35

35,00

Τσεκούρας Κων/νος

Χρήστος

ΕΞΟΧΗ

80

80Χ0,35
28,00
ΣΥΝΟΛΟ:
155,05

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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