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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 132/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
17. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΒΟΣΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.

Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16758/18-6-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης      Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου          Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης      Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος 

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή του τιμήματος της κάρτας 
των μόνιμων κατοίκων στην περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης της πόλης.
2. Τροποποίηση της αριθ. 42/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Ανάθεση 
σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του διαγωνισμού για 
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την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και 
οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».
3. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις  
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

 Ο Πρόεδρος που εισηγείται  το 2Ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης εκθέτει  τα 
παρακάτω:

Θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
την έκδοση δημοτικής κανονιστικής απόφασης που θα αφορά το  ισχύον υπέρ του νέου 
Δήμου Έδεσσας  ετήσιο δικαίωμα βοσκής σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση των 
δημοτικών βοσκών κατά το κτηνοτροφικό έτος 2015.

Σχετική  είναι  και  η  εισήγηση  της  αρμόδιας  υπηρεσία  η  οποία  αναφέρει  τα 
παρακάτω:
       Σύμφωνα με την περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική 
Επιτροπή εισηγείται  προς το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  επιβολή τελών,  δικαιωμάτων και 
εισφορών.
         Για το έτος 2015 κρίνεται αναγκαίο η λήψη απόφασης επιβολής δικαιώματος βοσκής 
σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων.
         Σύμφωνα με  το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2130/1993 το δικαίωμα βοσκής ανά έτος 
κατά κεφαλή ζώου  δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 0,21 € και ανώτερο των 0,35 € για  
κάθε μικρό ζώο και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 0,35 € και ανώτερο των 0,53 € για 
κάθε μεγάλο ζώο, μέχρι   του  ορίου  της μικρής κτηνοτροφίας. Σύμφωνα με την αριθμ. 
305/2014 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου  για το Δήμο μας το ετήσιο δικαίωμα βοσκής 
έχει  οριστεί  στα είκοσι πέντε λεπτά (0,25 € ) για κάθε μικρό ζώο και στα τριάντα πέντε 
λεπτά (0,35 € ) για κάθε μεγάλο ζώο, και η μικρή κτηνοτροφία  στα ογδόντα  (80 ) μικρά 
ζώα  και  στα δέκα (10 )  μεγάλα ζώα  για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια.  Επίσης  κάθε 
κτηνοτροφική οικογένεια έχει το δικαίωμα να βόσκει δωρεάν δέκα (10) μικρά και τέσσερα (4) 
μεγάλα ζώα και εάν έχει περισσότερα από το όριο της μικρής κτηνοτροφίας  το δικαίωμα 
βοσκής ορίζεται στο διπλάσιο του ετήσιου τέλους .

Ακόμα πρέπει να  συσταθεί  επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερις (4) Δημοτικούς 
Συμβούλους και έναν υπάλληλο του Δήμου με ειδικότητα Γεωπόνου, η  οποία θα μεταβαίνει 
στις  δημοτικές  βοσκές,  για  την  εξακρίβωση  της  ακρίβειας  των  δηλώσεων  που  έχουν 
υποβληθεί από μέρους των κτηνοτρόφων κ.λ.π. και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων επί 
του αποτελέσματος του ελέγχου.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.

Η   Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  τα  παραπάνω  καθώς  και  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,

Αποφασίζει ομόφωνα

     Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
         Α. Τον καθορισμό ενιαίου δικαιώματος βοσκής για όλο το Δήμο, στα είκοσι 
πέντε λεπτά (0,25€) για κάθε μικρό ζώο, δημότη κτηνοτρόφου και μέχρι το όριο της 
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μικρής κτηνοτροφίας που ορίζεται σε ογδόντα (80) μικρά ζώα και στα τριάντα πέντε 
λεπτά  (0,35€)  για  κάθε  μεγάλο  ζώο,  δημότη  κτηνοτρόφου  και  μέχρι  το  όριο  της 
μεγάλης κτηνοτροφίας που ορίζεται σε δέκα (10) μεγάλα ζώα. Να ορισθεί διπλάσιο 
δικαίωμα βοσκής για τα παραπάνω από ογδόντα (80) μικρά και δέκα (10) μεγάλα 
ζώα.  Να  δίνεται  το  δικαίωμα  σε  κάθε  κτηνοτρόφο  να  βόσκει  δωρεάν  τέσσερα  (4) 
μεγάλα και δέκα (10) μικρά ζώα.
        Β. Εισηγείται την σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από δύο (2) Δημοτικούς 
Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους και έναν υπάλληλο του Δήμου με ειδικότητα 
Γεωπόνου, επίσης με τον αναπληρωτή του και πιο συγκεκριμένα από τους Χρήστο 
Πέτκο  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.  Χρήστο  Πισλίνα  και  τον  κ.  Μιχ.  Σαμλίδη  με 
αναπληρωτή  του  τον  κ.  Γεώργιο  Κούκο.  Γεωπόνος  του  Δήμου  προτείνεται  ο  κ. 
Νικόλαος Ουζούνης με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Μεταξά. 
        Η Επιτροπή θα μεταβαίνει στις δημοτικές βοσκές, για την εξακρίβωση της 
ακρίβειας των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από μέρους των κτηνοτρόφων κ.λ.π. 
και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων επί του αποτελέσματος του ελέγχου.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 132/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  29-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,   Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας.
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