ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 131
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
8976/4.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Αραβανής Σπυρίδων
15. Μεσσήνη Κερασούλα
16. Σώλος Φώτιος
17. Γιαννούτσος Πέτρος
18. Καββαδάς Αθανάσιος
19. Μελάς Βασίλειος
20. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
21. ∆ρακονταειδής Κων/νος
22. Νικητάκης Μάρκος
23. Φίλιππας Γεώργιος
24. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
25. Ροντογιάννης Κων/νος
26. Βλάχος Σπυρίδων
27. Καρβούνης Σπυρίδων
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 22ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για επιβολή προστίµου για αυθαίρετη βόσκηση.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«Τα µέλη της Επιτροπής διαπίστωσης αυθαίρετης βόσκησης (Αρ. Αποφ. ∆ηµάρχου Λευκάδας
20079/2013), ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της αυθαίρετης βόσκησης σε περιοχές του ∆ήµου
η

Λευκάδας. Σε επίσκεψή τους την 1

Οκτωβρίου 2013 στις περιοχές Αλεξάνδρου και

Πλατυστόµων διαπίστωσαν την ύπαρξη ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία περιφέρονταν γύρω
και εντός των κατοικηµένων περιοχών και εισηγήθηκε την περισυλλογή τους σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Ν. 4056/2012 (άρθρο 17).
Σε δεύτερη επίσκεψή της στις ίδιες περιοχές, η παραπάνω Επιτροπή την 18η Φεβρουαρίου
2014 διαπίστωσε την αυθαίρετη βόσκηση από ανεπιτήρητα ζώα (5 βοοειδή) µε σήµανση
(κωδικός εκµετάλλευσης EL 24000048), σε απόσταση µικρότερη των 200 µέτρων από τον
οικισµό Αλεξάνδρου. Τα ζώα αυτά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Εκµετάλλευσης είναι
ιδιοκτησίας του κ. Μανωλίτση Νικολάου του ∆ηµητρίου.

Έπειτα από τα παραπάνω κι έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις:
1. του άρθρου 7 παρ. 3,5 και 6 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος <<περι κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων, περι των προσόδων των δήµων και
κοινοτήτων>> όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του Ν.4260/62 και αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 1080/80
2. του άρθρου 7 παρ. 6 εδάφιο πρώτο του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το Ν.∆. 4260/1962 (ΦΕΚ 186 Α΄) σύµφωνα µε το οποίο
<<κτηνοτρόφος δηµότης ή ετεροδηµότης, βόσκων αυθαιρέτως το ποιµνίον του εις τους
βοσκησίµους τόπους, υποχρεούται εις καταβολήν βοσκής ουχί πλέον του διπλασίου, πάντως δε
ανωτέρου του καθορισθέντος δια του καθορισθέντος δια τα κανονικώς βόσκοντα ζώα
δηµοτών>>
3. του άρθρου 7 παρ. 6 εδάφιο δεύτερο του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄) σύµφωνα µε το οποίο <<η
διαπίστωσις της αυθαιρέτου βοσκής γίνεται υπο οργάνων του δήµου, ή της αγροφυλακής ή της
δασικής υπηρεσίας, ο δε καθορισµός του καταβλητέου δικαιώµατος ενεργείται δι αποφάσεως
του δηµοτικού συµβουλίου>>
4. του άρθρου 5 του Ν.∆. 318/69 (ΦΕΚ – 212 Α΄) σύµφωνα µε το οποίο <<η βεβαίωσις
δικαιώµατος βοσκής εις βάρος των ποιησάντων αυθαίρετον χρήσιν των βοσκών , ενεργείται δια
βεβαιωτικού καταλόγου συντασσοµένου υπο του συµβουλίου ευθύς ως ήθελε διαπιστωθή η
αυθαίρετος χρήσις>>

5. την αριθµ. 119/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για συγκρότηση
Επιτροπής Άρθρου 13 ΚΛΒ περί διαπίστωσης αυθαίρετης βόσκησης
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6. την αριθµ. Πρωτ. 20079/2013 απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για τον ορισµό των µελών
της Επιτροπής Άρθρου 13 ΚΛΒ περί διαπίστωσης αυθαίρετης βόσκησης
7. Το αριθµ. Πρωτ. 4227/18.02.2014, Πρακτικό της Επιτροπής Αυθαίρετης Βόσκησης

Εισηγούµαι
Την επιβολή προστίµου 500,00 €, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας
Βοσκοτόπων, στον κ. Μανωλίτση Νικόλαο του ∆ηµητρίου γιατί βοοειδή (πέντε στον αριθµό),
που ανήκουν στην εκµετάλλευσή του (κωδικός EL 24000048) έβοσκαν ανεπιτήρητα σε
απόσταση µικρότερη των 200 µέτρων από τον οικισµό Αλεξάνδρου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία µε 26
ψήφους υπέρ και 1 ψήφο παρόν του κ. Πέτρου Γιαννούτσου, αποφασίζει:
Την επιβολή προστίµου 500,00 €, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Λειτουργίας
Βοσκοτόπων, στον κ. Μανωλίτση Νικόλαο του ∆ηµητρίου γιατί βοοειδή (πέντε στον αριθµό),
που ανήκουν στην εκµετάλλευσή του (κωδικός EL 24000048) έβοσκαν ανεπιτήρητα σε
απόσταση µικρότερη των 200 µέτρων από τον οικισµό Αλεξάνδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 131/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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