ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 375
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Στραγαλινός Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιμος
Φίλιππας Γεώργιος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου
Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 110/2012 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη του
Σώματος την αριθμ. 110/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ζήτησε την έγκρισή
της από το Δ.Σ.
Η παραπάνω απόφαση έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με έγκριση του σχεδίου κανονισμού
λειτουργίας βοσκοτόπων.
Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Αριστείδης
Το θέμα εισηγείται η κ. Δρακάτου Μαριάννα αρμόδια υπάλληλος του Τμήματος Τοπ. Οικον.
Ανάπτυξης λόγω απουσίας του εισηγητή.
Η υπάλληλος του Τμήματος Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης κ. Δρακάτου Μαριάννα ανάφερε τα
παρακάτω :
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων και πολλές φορές έντονων διαμαρτ-υριών
από φορείς ,συλλόγους και μεμονωμένους

κατοίκους για τα προβλήματα

που δημιουργεί η

παράνομη και ανεξέλεγκτη βόσκηση ( από τη μη σωστή ή ανύπαρκτη φύλαξη των ζώων) σε
μεγάλα τμήματα του Δήμου μας.
Πρόκληση ζημιών σε καλλιέργειες και πολλές φορές ολοκληρωτική καταστροφή.
-

Είσοδος σε κατοικημένες περιοχές με όλα τα επακόλουθα

(μόλυνση

,καταστροφές,

αντιαισθητική

εικόνα

αστικών

και

παραθεριστικών περιοχών).
- Δρόμοι φράζονται για την παρεμπόδιση της διέλευσης των ζώων
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη διακίνηση
κατοίκων και περιηγητών.
- Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων για βόσκηση από όμορες ή μη τοπικές
κοινότητες χωρίς άδεια χρήσης βοσκοτόπων.
- Κυκλοφορία ζώων σε δρόμους δημοτικούς και επαρχιακούς με
κίνηση οχημάτων ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο με κίνδυνο πρόκλησης
ατυχημάτων.
- Στην κατηγορία των αδέσποτων θα πρέπει να αναφερθούν και οι
σκύλοι συντροφιάς που εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους ή
αφήνονται αφύλακτα για κάποια χρονικά διαστήματα.
Για όλα τα παραπάνω καιμε βάσει το άρθρο του Ν.3463/06σύμφωνα με το οποίο :
«Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές

κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ,η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.73 παρ.18 του
Ν.3852/10 κατάρτιση κανονιστικής απόφασης χρήσης βοσκοτόπων ως εξής:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
α) Ν.1197/81 ( ΦΕΚ 240 Α.΄).
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1)Ζώα συντροφιάς και εργασίας πρέπει να τυγχάνουν από μέρους
των ιδιοκτητών τις δέουσες φροντίδες .
2) Όποιος τα εγκαταλείπει τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
β) Ν.Δ. 318/69 , Ν.1080/80.
Σε όποιον βόσκει χωρίς την άδεια

του Δημάρχου επιβάλλεται από

το Δημοτικό

Συμβούλιο πρόστιμο ίσο προς το 2πλάσιο του νομίμου δικαιώματος .
γ) Αγρονομική διάταξη αριθ.1/2008 σε συνδυασμό με Ν.3588/2007 αρ.43.
« Απαγορεύεται να εγκαταλείπονται

τα ζώα χωρίς οδηγό τόσο σε κοινόχρηστη

όσο και σε καλλιεργημένη αγροτική έκταση εκτός αν είναι δεμένα ή

σε χώρο

περιφραγμένο.
δ) Ν.3170/2003.Ζώα συντροφιάς ,αδέσποτα
Ζώα

συντροφιάς

είναι και οι

ποιμενικοί

και κυνηγετικοί σκύλοι.

Δεν επιτρέπεται

ο περίπατος σκύλων χωρίς συνοδό.
ε) Κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και αυθαίρετης βόσκησης.
Πρόκειται για κανονιστική απόφαση

του Δ.Σ. και συνεπώς διάταξη

που θεσπίζει

κανόνες κατά της αυθαίρετης βόσκησης.
ζ) Αστικός κώδικας αρθρ.1076 και

επόμενα περί κατάσχεσης και πλειστηριασμού

υπέρ του Δήμου των αδέσποτων ζώων.
Νομικό πλαίσιο για την Θέσπιση του Κανονισμού

1. Ν.Δ. 33033/54
2. Β.Δ. 24-9/20-10-58
3. Ν.Δ. 4260/62
4. Ν.Δ.318/69
5. Ν.1080 /80
6. Π.Κ. αρ.411
7. Υ.1β./2000- 1995 Υγειονομική Διάταξη
8. Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. παρ.79
9. Ν.3852/10 – Πρόγραμμα Καλλικράτης 79,67,73
Άρθρο 1
Στο Δήμο Λευκάδας που προέκυψε με βάσει το Ν.3852/10 το Δημοτικό Συμ-βούλιο καθορίζ
ει την παραχώρηση των βοσκήσιμων εκτάσεων στους δημότες κτηνοτρόφους καθώς και το
ύψος του τιμήματος για το δικαίωμα βοσκής ύστερα από την διάθεση σε κοινή χρήση των
βοσκοτόπων με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2
Τμήματα

βοσκοτόπων που οι τοπικές

κοινότητες κρίνουν ως περίσσευμα βοσκής

μισθώνονται με δημοπρασία αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου Λευκάδας.
Είναι δυνατή η εξαίρεση τμημάτων βοσκήσιμων εκτάσεων
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( υπερβόσκηση, προστασία ευαίσθητων περιοχών ) με αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση ελλείψεως βοσκήσιμων εκτάσεων σε ορισμένες τοπικές κοινότητες είτε λόγω
έλλειψης εκτάσεων είτε λόγω μεγάλων αριθμών ζώων (αύξηση πέραν των αναμενόμενων) είναι
δυνατή η παραχώρηση χρήσης βοσκοτόπων, σε άλλες Τοπικές Κοινότητες.
Άρθρο 4
Η εγκατάσταση

των κτηνοτρόφων στις κοινοτικές

βοσκές γίνεται με έγγραφη αίτηση-

δήλωση προς την Δημ. Αρχή και με έγγραφη άδεια του Δημάρχου άλλως θεωρείται αυθαιρέτων
βοσκών.
Άρθρο 5
Οι Δημότες κτηνοτρόφοι τοποθετούνται στις βοσκές της περιφέρειας της τοπικής κοινότητας
κατοικίας τους.
Για χρήση βοσκοτόπων άνευ αδείας άλλης τοπικής κοινότητας επιβάλλεται πρόστιμο
διπλάσιο του ποσού του τέλους βοσκής κάθε φορά που διαπιστώνεται παράβαση.
Άρθρο 6
Εάν ο κτηνοτρόφος δεν υπέβαλε αίτηση ή υπέβαλε εκπρόθεσμα υπόκειται σε πρόστιμο
50% του νομίμου τέλους.
Άρθρο 7
Απαγορεύεται η βόσκηση σε απόσταση 200 μέτρων από οικισμούς , ή είσοδος σε χώρους
κοιμητηρίων ,αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ,αντλιοστασίων ,βρύσες ,δεξαμενές ύδρευσης
κ.λπ. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ την πρώτη φορά 1000 την
δεύτερη ,και 2000 ευρώ την τρίτη.
Πέραν των τριών παραβάσεων το Δημ. Συμβούλιο .με απόφασή του και εισήγηση της
επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης δεν παραχωρεί κοινοτικούς βοσκοτόπους στους
παραβάτες.
Άρθρο 8
Η

μεταφορά ποιμνίων σε ιδιωτικές

μισθωμένες εκτάσεις άλλων τοπικών κοινοτήτων

γίνεται μέσω κοινοτικών εκτάσεων ή δρόμων ή δε ενοικιαζόμενη έκταση πρέπει να είναι
ανάλογη των αριθμών βόσκοντων ζώων. Τα ζώα πρέπει να επιτηρούνται ή ο χώρος να είναι
περιφραγμένος αλλιώς θεωρούνται ανεπιτήρητα.
Άρθρο 9
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Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλές ορίζεται για όλο το Δήμο σε :α)0,35 ευρώ για κάθε
μικρό ζώο και μέχρι 150 ζώα , και 0,45 ευρώ για πάνω από 150 ζώα β)0,5 ευρώ για κάθε
μεγάλο ζώο και μέχρι 15 ζώα και 1 ευρώ για πάνω από 15 μεγάλα ζώα.
Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως
της βοσκής , βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του
Ν.Δ./τος 318/69 κ.λπ. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και για τα θηλάζοντα μικρά
μέχρι τριών μηνών δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.
Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά.
Άρθρο 10
Οι βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Λευκάδας είναι :
Α. Δημοτική Ενότητα Λευκάδας:

8301 στρ.

και αναλυτικά:
1. Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου:

7120 στρ.

2. Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων:

800 στρ.

3. Τοπική Κοινότητα Καρυωτών:

381 στρ.

Β. Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων : 29.190 στρ.
και αναλυτικά :
1. Τ.Κ. Αγ. Ηλίας

5.820 στρ.

2. Τ.Κ. Αγ. Πέτρος

4.000 στρ.

3. Τ.Κ. Αθανίου

15.000 στρ.

4. Τ.Κ. Βουρνικών

2.500 στρ.

5. Τ.Κ. Δραγάνου

2.000 στρ.

6. Τ.Κ. Ευγήρου

4.070 στρ.

7. Τ.Κ. Νικολή

3.300 στρ.

8. Τ.Κ. Χορτάτων

2.500 στρ.

Γ. Δημοτική Ενότητα Ελλομένου:

16.246 στρ.

και αναλυτικά:
1.Τ.Κ. Βαυκερής :
2. Τ.Κ. Βλυχού :

255 στρ.
Στερείται βοσκοτόπων.

3. Τ.Κ. Νεοχωρίου

2.098 στρ.

4. Τ.Κ. Πλατυστόμων :

3.900 στρ.

5. Τ.Κ. Κατωχωρίου:

1.890 στρ.

6. Τ.Κ. Χαραδιάτικων :

2.280 στρ.

7. Τ. Κ. Πόρου :

2.300 στρ.

8. Τ.Κ. Νυδριού :

360 στρ.

9. Τ.Κ. Φτερνού :

3.163 στρ.

Δ. Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών : 1605 στρ.
και αναλυτικότερα:
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1. Τ.Κ. Ασπρογερακάτων:

600 στρ.

2. Τ.Κ. Εξάνθειας:

30 στρ.

3. Τ.Κ. Καβάλου :

650 στρ.

4. Τ.Κ. Σπανοχωρίου :

325 στρ.

Ε. Δημοτική Ενότητα Καρυάς:

10.400 στρ.

και αναλυτικότερα:
1. Τ.Κ. Καρυάς:

1.400 στρ.

2. Τ.Κ. Εγκλουβής:

9.000 στρ.

ΣΤ. Δημοτική Ενότητα Καλάμου :

13.500 στρ.
Άρθρο 11

Τις διαφωνίες των κτηνοτρόφων μεταξύ τους ή με το Δήμο που αφορούν στην εγκατάσταση
των ποιμνίων τους στους βοσκοτόπους δικάζει με τη διαδικασία των προσωρινών μέτρων ο
ειρηνοδίκης ως ο νόμος ορίζει.
Κατόπιν των παραπάνω ακολουθεί διαλογική συζήτηση :
κ. Σκιαδά : Θα πρέπει να εξαιρέσουμε την περιοχή των Σκάρων ( Τοπ. Κοιν. Αλεξάνρου ).
κ. Στραγαλινός : Οι Σκάροι είναι δημόσια έκταση και όχι δημοτική (είναι κρατικά και είναι
παραχωρημένα στο Δήμο), το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει αν θα παραχωρηθεί η περιοχή των
Σκάρων για βόσκηση.
κ. Σκιαδά : Δίνουμε τον βοσκότοπο της περιοχής που θα ζητήσει κάποιος γεωργός αν το ζητήσει .
κ. Δρακάτου : Αυτά τα στοιχεία είχαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι στοιχεία
γεωγραφικά και υπάρχουν.
κ. Γαβρίλης : Στη Λευκάδα υπάρχει μόνο αγριονομή.
κ. Καραλιόλιος : Τα βοσκοτόπια δεν είναι οριοθετημένα πουθενά (είναι όλα του Δημοσίου), ίσως
έχουν καταπατηθεί τα εδαφικά όρια σήμερα.
Οι Σκάροι πρέπει να προστατευτούν γιατί η υπερβόσκηση έχει δημιουργήσει προβλήματα.
Να ψηφιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας Βοσκοτόπων και ο Δήμος να εξαιρέσει τα 7.120
στρέμματα.
κ. Σκιαδά : Να απαγορέψουμε οι Σκάροι να είναι βοσκότοποι.
κ. Στραγαλινός : προτείνει η τιμή όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του υποβληθέντος Σχεδίου
Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων να διαμορφωθεί ως εξής :
Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλές ορίζεται για όλο το Δήμο σε : α) 1,00 € για κάθε μικρό ζώο
και μέχρι 150 ζώα, και 2,00 € για πάνω από 150 ζώα.
β) 2,00 € για κάθε μεγάλο ζώο και μέχρι 150 ζώα, και 4,00 € για πάνω από 150 ζώα.
Υπέρ της πρότασης του κ. Στραγαλινού ψήφισαν (4) ήτοι κ. Μεσσήνη, κ. Γεωργάκης, κ.
Μελάς, κ.Στραγαλινός.
Υπέρ του να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν στην εισήγηση του Σχεδίου Κανονισμού
Λειτουργίας Βοσκοτόπων ψήφισαν (3) ήτοι : κ. Σκιαδά, κ. Γαβρίλης, κ. Αραβανής.

6

Στη συνέχεια ο κ. Στραγαλινός πρότεινε να προστεθεί άρθρο στο Σχέδιο Κανονισμού
Λειτουργίας Βοσκοτόπων για το Σταυλισμό και κατέθεσε στην Επιτροπή την πρότασή του ως
εξής :
Αρθρο 12 :
Οι Κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στο τόπο εγκατάστασης του ποιμνίου να κατασκευάσουν χώρους
σταυλισμού όπου υποχρεωτικά θα σταυλίζονται τα ζώα τους τις νυχτερινές ώρες. Σε διαφορετική
περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια βόσκησης.
Η πρότασηή του ψηφίστηκε ομόφωνα.
Επιπλέον πρότεινε να προστεθεί άρθρο που θα αφορά την Επιτροπή που θα ελέγχει την
αυθαίρετη βόσκηση ως εξής :
Η διαπίστωση αυθαίρετης βοσκής θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 2 μέλη του και ένα δημοτικό υπάλληλο,
συνεπικουρούμενη και από το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ/τος που παρατηρείται η αυθαίρετη
βοσκή. Η ίδια επιτροπή μεταβαίνοντας στις δημόσιες εκτάσεις που έχουν εγκατασταθεί οι
κτηνοτρόφοι, θα ελέγχει και την ακριβή τήρηση των όσων αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης
που έχει χορηγήσει ο Δήμαρχος και θα συντάσσει έκθεση.
Η πρότασή του ψηφίστηκε ομόφωνα.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της :
- την παραπάνω εισήγηση
- τις προτάσεις που κατατέθηκαν,
Κατά πλειοψηφία (4-3) γνωμοδοτεί :
την τροποποίηση του άρθρου 9 που αναφέρεται στο δικαίωμα βοσκής ως εξής :
Άρθρο 9 :
Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλές ορίζεται για όλο το Δήμο σε : α) 1,00 € για κάθε μικρό ζώο
και μέχρι 150 ζώα, και 2,00 € για πάνω από 150 ζώα.
β) 2,00 € για κάθε μεγάλο ζώο και μέχρι 150 ζώα, και 4,00 € για πάνω από 150 ζώα.
Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως της
βοσκής , βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του
Ν.Δ./τος 318/69 κ.λπ. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και για τα θηλάζοντα μικρά
μέχρι τριών μηνών δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.
Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά.
Ομόφωνα γνωμοδοτεί:
την συμπλήρωση του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων με την προσθήκη άρθρου
12 και άρθρου 13 ως εξής :
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Άρθρο 12:
Οι Κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στο τόπο εγκατάστασης του ποιμνίου να κατασκευάσουν
χώρους σταυλισμού όπου υποχρεωτικά θα σταυλίζονται τα ζώα τους τις νυχτερινές ώρες. Σε
διαφορετική περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια βόσκησης.
Άρθρο 13
Η διαπίστωση αυθαίρετης βοσκής θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 2 μέλη του και ένα δημοτικό υπάλληλο,
συνεπικουρούμενη και από το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ/τος που παρατηρείται η αυθαίρετη
βοσκή. Η ίδια επιτροπή μεταβαίνοντας στις δημόσιες εκτάσεις που έχουν εγκατασταθεί οι
κτηνοτρόφοι, θα ελέγχει και την ακριβή τήρηση των όσων αναγράφονται στην άδεια
εγκατάστασης που έχει χορηγήσει ο Δήμαρχος και θα συντάσσει έκθεση.
Η Ε.Π.Ζ. διαβιβάζει την γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. για έγκριση”.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Θέλουμε να υπάρχει και αναπτυγμένη κτηνοτροφία στη Λευκάδα. Είμαστε
αντίθετοι στη μονοκαλλιέργεια. Δεν μου έχει καταγγελθεί, πλην της περίπτωσης των Σκάρων,
άλλο σοβαρό γεγονός παραβίασης βοσκήσιμων εκτάσεων. Είναι πολύ θετικό ότι φτιάχτηκε ένας
κανονισμός λειτουργίας των βοσκοτόπων.
Με τους Σκάρους υπάρχει ένα θέμα. Στο οικοσύστημα υπήρχε μια ισορροπία για πολλά
χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια υπάρχει πρόβλημα με το ζήτημα των χοίρων. Η μη τήρηση του
Κανονισμού δεν πρέπει να σταματάει στο πρόστιμο. Εμείς πρέπει να πάμε σε αυτό που λέει ο
Νόμος δηλαδή σε κατάσχεση.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Συμφωνούμε και εμείς με τον Κανονισμό, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε
ορισμένες περιοχές.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Θα παρακαλέσω να προστεθεί ένα ακόμα άρθρο και συγκεκριμένα:
“Όλο το ποσό από τις ετήσιες εισπράξεις του δικαιώματος βοσκής, που καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ., διατίθεται υποχρεωτικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων. Οι εργασίες
βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση μελέτη γεωπόνων, η οποία εγκρίνεται από την
Υπηρεσία Γεωργικής Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του Δήμου”.
Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία ο Κανονισμός, με την προσθήκη του άρθρου που
πρότεινε ο κ.Στραγαλινός, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα.
Για το άρθρο 9 του Κανονισμού ετέθησαν σε ψηφοφορία οι προτάσεις της κας Σκιαδά και
του κ.Στραγαλινού, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και έλαβαν:
α) της κα Σκιαδά 20 ψήφους
β) του κ.Στραγαλινού 5 ψήφους, ήτοι των κ.κ.: Β. Στραγαλινού, Μ.Νικητάκη,
Κ.Δρακονταειδή, Ξ.Βεργίνη, Γ.Φίλιππα.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ.
110/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την πρόταση του κ.Στραγαλινού

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Λευκάδας όπως
παρακάτω:
Άρθρο 1
Στο Δήμο Λευκάδας που προέκυψε με βάσει το Ν.3852/10 το Δημοτικό Συμ-βούλιο καθορίζ
ει την παραχώρηση των βοσκήσιμων εκτάσεων στους δημότες κτηνοτρόφους καθώς και το
ύψος του τιμήματος για το δικαίωμα βοσκής ύστερα από την διάθεση σε κοινή χρήση των
βοσκοτόπων με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2
Τμήματα

βοσκοτόπων που οι τοπικές

κοινότητες κρίνουν ως περίσσευμα βοσκής

μισθώνονται με δημοπρασία αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου Λευκάδας.
Είναι δυνατή η εξαίρεση τμημάτων βοσκήσιμων εκτάσεων
( υπερβόσκηση, προστασία ευαίσθητων περιοχών ) με αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση ελλείψεως βοσκήσιμων εκτάσεων σε ορισμένες τοπικές κοινότητες είτε
λόγω έλλειψης εκτάσεων είτε λόγω μεγάλων αριθμών ζώων (αύξηση πέραν των
αναμενόμενων) είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης βοσκοτόπων, σε άλλες Τοπικές
Κοινότητες.
Άρθρο 4
Η εγκατάσταση

των κτηνοτρόφων στις κοινοτικές

βοσκές γίνεται με έγγραφη αίτηση-

δήλωση προς την Δημ. Αρχή και με έγγραφη άδεια του Δημάρχου άλλως θεωρείται
αυθαιρέτων βοσκών.
Άρθρο 5
Οι Δημότες κτηνοτρόφοι τοποθετούνται στις βοσκές της περιφέρειας της τοπικής κοινότητας
κατοικίας τους.
Για χρήση βοσκοτόπων άνευ αδείας άλλης τοπικής κοινότητας επιβάλλεται πρόστιμο
διπλάσιο του ποσού του τέλους βοσκής κάθε φορά που διαπιστώνεται παράβαση.
Άρθρο 6
Εάν ο κτηνοτρόφος δεν υπέβαλε αίτηση ή υπέβαλε εκπρόθεσμα υπόκειται σε πρόστιμο
50% του νομίμου τέλους.
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Άρθρο 7
Απαγορεύεται η βόσκηση σε απόσταση 200 μέτρων από οικισμούς , ή είσοδος σε χώρους
κοιμητηρίων ,αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ,αντλιοστασίων ,βρύσες ,δεξαμενές ύδρευσης
κ.λπ. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ την πρώτη φορά 1000 την
δεύτερη ,και 2000 ευρώ την τρίτη.
Πέραν των τριών παραβάσεων το Δημ. Συμβούλιο .με απόφασή του και εισήγηση της
επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης δεν παραχωρεί κοινοτικούς βοσκοτόπους στους
παραβάτες.
Άρθρο 8
Η

μεταφορά ποιμνίων σε ιδιωτικές

μισθωμένες εκτάσεις άλλων τοπικών κοινοτήτων

γίνεται μέσω κοινοτικών εκτάσεων ή δρόμων ή δε ενοικιαζόμενη έκταση πρέπει να είναι
ανάλογη των αριθμών βόσκοντων ζώων. Τα ζώα πρέπει να επιτηρούνται ή ο χώρος να είναι
περιφραγμένος αλλιώς θεωρούνται ανεπιτήρητα.
Άρθρο 9
Το δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλές ορίζεται για όλο το Δήμο σε :α)0,35 ευρώ για κάθε μικρό
ζώο και μέχρι 150 ζώα , και 0,45 ευρώ για πάνω από 150 ζώα β)0,5 ευρώ για κάθε μεγάλο
ζώο και μέχρι 15 ζώα και 1 ευρώ για πάνω από 15 μεγάλα ζώα.
Το δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια χρήσεως
της βοσκής , βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του
Ν.Δ./τος 318/69 κ.λπ. Για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και για τα θηλάζοντα μικρά
μέχρι τριών μηνών δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής.
Κάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα (4) μεγάλα ζώα και δέκα (10) μικρά.
Άρθρο 10
Οι βοσκήσιμες εκτάσεις του Δήμου Λευκάδας είναι :
Α. Δημοτική Ενότητα Λευκάδας:

8301 στρ.

και αναλυτικά:
1. Τοπική Κοινότητα Αλεξάνδρου:

7120 στρ.

2. Τοπική Κοινότητα Τσουκαλάδων:

800 στρ.

3. Τοπική Κοινότητα Καρυωτών:

381 στρ.

Β. Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων : 29.190 στρ.
και αναλυτικά :
1. Τ.Κ. Αγ. Ηλίας

5.820 στρ.

2. Τ.Κ. Αγ. Πέτρος

4.000 στρ.

3. Τ.Κ. Αθανίου

15.000 στρ.

4. Τ.Κ. Βουρνικών

2.500 στρ.

5. Τ.Κ. Δραγάνου

2.000 στρ.
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6. Τ.Κ. Ευγήρου

4.070 στρ.

7. Τ.Κ. Νικολή

3.300 στρ.

8. Τ.Κ. Χορτάτων

2.500 στρ.

Γ. Δημοτική Ενότητα Ελλομένου:

16.246 στρ.

και αναλυτικά:
1.Τ.Κ. Βαυκερής :
2. Τ.Κ. Βλυχού :

255 στρ.
Στερείται βοσκοτόπων.

3. Τ.Κ. Νεοχωρίου

2.098 στρ.

4. Τ.Κ. Πλατυστόμων :

3.900 στρ.

5. Τ.Κ. Κατωχωρίου:

1.890 στρ.

6. Τ.Κ. Χαραδιάτικων :

2.280 στρ.

7. Τ. Κ. Πόρου :

2.300 στρ.

8. Τ.Κ. Νυδριού :

360 στρ.

9. Τ.Κ. Φτερνού :

3.163 στρ.

Δ. Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών : 1605 στρ.
και αναλυτικότερα:
1. Τ.Κ. Ασπρογερακάτων:

600 στρ.

2. Τ.Κ. Εξάνθειας:

30 στρ.

3. Τ.Κ. Καβάλου :

650 στρ.

4. Τ.Κ. Σπανοχωρίου :
Ε. Δημοτική Ενότητα Καρυάς:

325 στρ.
10.400 στρ.

και αναλυτικότερα:
1. Τ.Κ. Καρυάς:

1.400 στρ.

2. Τ.Κ. Εγκλουβής:

9.000 στρ.

ΣΤ. Δημοτική Ενότητα Καλάμου :

13.500 στρ.
Άρθρο 11

Τις διαφωνίες των κτηνοτρόφων μεταξύ τους ή με το Δήμο που αφορούν στην εγκατάσταση
των ποιμνίων τους στους βοσκοτόπους δικάζει με τη διαδικασία των προσωρινών μέτρων ο
ειρηνοδίκης ως ο νόμος ορίζει.
Άρθρο 12:
Οι Κτηνοτρόφοι υποχρεούνται στο τόπο εγκατάστασης του ποιμνίου να κατασκευάσουν
χώρους σταυλισμού όπου υποχρεωτικά θα σταυλίζονται τα ζώα τους τις νυχτερινές ώρες. Σε
διαφορετική περίπτωση θα ανακαλείται η άδεια βόσκησης.
Άρθρο 13
Η διαπίστωση αυθαίρετης βοσκής θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 2 μέλη του και ένα δημοτικό
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υπάλληλο, συνεπικουρούμενη και από το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ/τος που παρατηρείται η
αυθαίρετη βοσκή. Η ίδια επιτροπή μεταβαίνοντας στις δημόσιες εκτάσεις που έχουν
εγκατασταθεί οι κτηνοτρόφοι, θα ελέγχει και την ακριβή τήρηση των όσων αναγράφονται στην
άδεια εγκατάστασης που έχει χορηγήσει ο Δήμαρχος και θα συντάσσει έκθεση.

Άρθρο 14
Όλο το ποσό από τις ετήσιες εισπράξεις του δικαιώματος βοσκής, που καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ., διατίθεται υποχρεωτικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων. Οι εργασίες
βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση μελέτη γεωπόνων, η οποία εγκρίνεται από την
Υπηρεσία Γεωργικής Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 375/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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