
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 174/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από το Πρακτικό Αρ. 6/13-06-2013  συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Ρύθμιση  βοσκήσιμων  εκτάσεων  έτους  2013  &
εφεξής.

  Στην  Δημοτική  Κοινότητα  Ελεούσας  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού
Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α ,
σήμερα στις 13 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα
19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας,
ύστερα από την αριθμ. 9565/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.,  η
οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα
του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ.
Δημοτικούς  Συμβούλους,  στον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους
Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. 
   Στην  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)  Δημοτικών
Συμβούλων βρέθηκαν  παρόντες  κατά  την  έναρξη της  συνεδρίασης οι  είκοσι  τρεις   (23),
δηλαδή: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ. 
1. Παππάς Παναγιώτης
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 
3.  Χανδόλιας Απόστολος
4.  Μάντζιος Σπυρίδωνας
5.  Μαρκούλας Αθανάσιος
6. Κολιούσης Ευάγγελος
7. Γαρδίκος Βασίλειος

      8.  Πάικας Σπυρίδων
      9.  Γκαραλέας Δημήτριος 
    10.  Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
    11.  Στουγιάννος Νικόλαος
    12.  Παπαγγέλης Σπυρίδων

13. Παπαδημητρίου Γεώργιος
14. Βλέτσας Αθανάσιος
15. Μπούτσικος Νικόλαος
16. Δήμος Δημήτριος
17. Κολιός Παναγιώτης
18. Σταλίκας Γεώργιος
 19. Κούργιας Φώτιος
 20. Καραμπίνας Κων/νος
 21. Παππάς Μάνθος
 22. Τζίμας Δημήτριος

       23. Αγόρος Κων/νος     

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
                                                  1. Μπαλτά Σταυρούλα
                                                  2. Γιαννόπουλος Κων/νος
                                                  3. Ράρρας Φώτιος
                                                  4. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννόπουλος Κων/νος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το
στάδιο  της  ενημέρωσης  και  πριν  από  την  συζήτηση  των  θεμάτων,  ενώ  η    Δημοτική
Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας
διάταξης θέματος . 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Αγόρος Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς
Μάνθος  αποχώρησε  από  την  συνεδρίαση  κατά  την  συζήτηση  του  11ου θέματος  της
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 Η Πρόεδρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και

Εκάλης.
 Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του

Δημοτικού Συμβουλίου.
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Επί του 6  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης:    

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Αλεξούδη –
Γκαβρέση Παρασκευή, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής: 
  «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5-7 του Β.Δ. 24-09-1954 που κωδικοποίησε σε
Ενιαίο  κείμενο  νόμου  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  των  προσόδων  των  Δήμων  και
Κοινοτήτων,  όπως  τροποποιήθηκαν,  συμπληρώθηκαν,  αντικαταστάθηκαν  και  ισχύουν
σήμερα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.Δ. 4260/1962, του Π.Δ. 703/1970 και
του άρθρου 1 του Ν. 1080/1980, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση με την
οποία θα καθορίζει  με λεπτομέρεια κατά θέση και  έκταση τους βοσκήσιμους τόπους του
Δήμου,  τον  τρόπο  χρήσης  τους,  και  τον  αριθμό  των  ζώων  μεγάλων  και  μικρών  που
επιτρέπεται  να βοσκήσουν σε αυτούς,  το τυχόν περίσσευμα που υπάρχει  και  τον τρόπο
διάθεσης  του  περισσεύματος  βοσκής,  το  ετήσιο  δικαίωμα  βοσκής  των  ζώων  που  θα
πληρώσει κάθε κτηνοτρόφος για τα μικρά και μεγάλα ζώα που διαθέτει και να βεβαιώσει με
λεπτομερή κατάλογο τον ολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που δικαιούται ο κάθε
κτηνοτρόφος να εισάγει στις δημοτικές βοσκές, με την  γνώμη των Συμβουλίων των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
 Σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  3  του  Ν.∆.318/1969  «περί  βεβαιώσεως  και
εισπράξεως εσόδων ∆ήμων και Κοινοτήτων» εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.  3814/01-03-2013
Προκήρυξη Δημάρχου, με την οποία καλέστηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την
απαραίτητη  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  εισαγωγή  των  ζώων  στις  βοσκές  της  ∆ημοτικής
Κοινότητας Ελεούσας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την τρέχουσα περίοδο. 
  Με  βάση  τις  δηλώσεις  που  υποβλήθηκαν  έχει  συνταχθεί  και  βεβαιωθεί  λεπτομερής
κατάλογος  με  τον  ολικό  αριθμό μικρών και  μεγάλων ζώων,  τα  οποία  θα  εισάγει  ο  κάθε
κτηνοτρόφος στις βοσκές του Δήμου Ζίτσας (συνολικός αριθμός μικρών ζώων: 47.685 και
μεγάλων ζώων 1.670).
  Για την καταμέτρηση των ζώων που θα εισαχθούν και την υποβολή σχετικής έκθεσης,
προτείνουμε τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 318/69,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.127/1975, ως εξής:
 1.-Πρόεδρος της επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας.
 2.-Μέλη της επιτροπής:
 α)Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής
Κοινότητας και
 β)Η υπάλληλος του Δήμου κα Γεωργαλή Ευγενία. 
   Εάν διαπιστωθεί από την έκθεση της επιτροπής ανακρίβεια σχετικά με τη δήλωση ή άλλη
παράβαση  Νόμου,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  καταρτίσει  συμπληρωματικό  κατάλογο  σε
βάρος των υπαιτίων και μπορεί να επιβάλλει, σύμφωνα με το Νόμο, πρόστιμο.
  Σε κάθε Τοπική Κοινότητα του ∆ήμου στάλθηκε το με αριθ. πρωτ. 6554/17-4-2013 έγγραφό
μας προκειμένου να εκφράσει την άποψη της για τη ρύθμισης βοσκής.
Για τη ρύθμιση βοσκής της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και των Τοπικών Κοινοτήτων
του  Δήμου,  εκτός  από  τις  επιμέρους,  ανά  Δημοτική  ή  Τοπική  Κοινότητα,  ρυθμίσεις  θα
ισχύουν οι εξής γενικές ρυθμίσεις:
1. Τα ζώα των δημοτών μπορούν να βόσκουν μόνο όπου ορίζεται με την παρακάτω ανά
Τοπική Κοινότητα ρύθμιση και όχι σε εκτάσεις που απαγορεύεται από δασικές διατάξεις ή
έχουν οριστεί ως περίσσευμα βοσκής.
2. Εντός των οικισμών απαγορεύεται να κυκλοφορούν – διέρχονται, να περιφέρονται και να
βόσκουν μικρά ή μεγάλα ζώα, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
3. Εάν στις εκτάσεις που διατίθενται για βόσκηση περιλαμβάνονται επιμέρους εκτάσεις στις
οποίες απαγορεύεται η βοσκή από δασικές διατάξεις (πυρκαγιά, υλοτομία κλπ) ή ιδιόκτητες
εκτάσεις αυτές αυτοδίκαια εξαιρούνται από τη ρύθμιση και οφείλει ο κάθε κτηνοτρόφος να τις
διαφυλάξει.
4. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, κατά την πεζή μεταφορά των ζώων τους, θα πρέπει να
είναι  εφοδιασμένοι  με  άδεια  από  την  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  και  την  Αστυνομία  και  να
ενημερώνουν - συνεννοούνται με τους προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
για την περιοχή από όπου θα διέρχονται, το κοπάδι τους να ακολουθείται από ικανοποιητικό
αριθμό βοσκών ώστε διερχόμενο από τα διοικητικά όρια διαφόρων Τοπικών Κοινοτήτων να
μην  προξενεί  ζημιές  σε  ιδιοκτησίες  ή  σε  βοσκήσιμες  εκτάσεις  άλλων  κοπαδιών,  όπου
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται άλλοι οδοί διέλευσης και όχι το επαρχιακό οδικό
δίκτυο και σε καμία περίπτωση δε θα διέρχονται μέσα από τους οικισμούς.
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5.  Υπεύθυνος  για  την  υπόδειξη  των  ορίων  –  τοποθεσιών  σε  κάθε  Δημοτική  ή  Τοπική
Κοινότητα είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ή ο Εκπρόσωπος.
6. Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ορίζονται υπεύθυνοι για την
εφαρμογή  της  απόφασης  ρύθμισης  βοσκής  στην  Τοπική  τους  Κοινότητα  και  μαζί  με  τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Ν.∆. 318/69 για την βεβαίωση, προς το
Δήμο, τυχόν παραβάσεών της.
7. Επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης βοσκής, ύστερα από σχετική βεβαίωση της παραπάνω
Επιτροπής, σε όποιον κτηνοτρόφο κάνει χρήση των βοσκοτόπων χωρίς να έχει υποβάλλει
δήλωση βοσκής ή να τους έχει εκμισθώσει
8.  Το πρόστιμο  για  κάθε  ημέρα  αυθαίρετης  βόσκησης  θα  είναι  το  διπλάσιο  του  τέλους
βοσκής ανά ζώο. 
9. Παραβίαση της απόφασης ρύθμισης επισύρει και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
από το Νόμο.
10. Οι νέοι δημότες αποκτούν το δικαίωμα βόσκησης σε δημοτικές εκτάσεις κατόπιν τριετούς
από την  εγγραφή τους  πραγματικής  και  συνεχούς  εγκατάστασης  στο  Δήμο  (Παρ.  1  του
άρθρου 5 του Β∆ 249/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3955 /
2011).
11. Η ιδιότητα του δημότη συνδέεται άμεσα με το πραγματικό στοιχείο της μόνιμης κατοικίας.
Ειδικότερα τόσο για τους παλαιούς, όσο και για τους νέους δημότες του Δήμου ή Κοινότητας,
απαιτείται η συνδρομή, πλην της εγγραφής στο ∆ημοτολόγιο, να συντρέχει το στοιχείο της
μόνιμης  κατοικίας,  προκειμένου  να  έχουν  αυτοί  το  δικαίωμα  βοσκής  ζώων  τους  στους
βοσκήσιμους τόπους της περιφέρειας του Δήμου ή Κοινότητας, των οποίων οι εν λόγω ΟΤΑ
έχουν την κυριότητα, νομή και χρήση (Γνωμοδότηση του ΝΣΚ / Τμήμα Γ υπ’ αρ. 456/1991).

  Προτείνουμε επίσης τον καθορισμό ανά Δημοτική - Τοπική Κοινότητα, του τρόπου χρήσης
και διάθεσης των  βοσκοτόπων του Δήμου Ζίτσας, ως εξής:

A. Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:
1. Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους με τα γνωστά όρια, συνολικής έκτασης 800 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα
και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
2. Τοπική Κοινότητα Άνω Λαψίστας: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών του Τ.Δ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 1.300  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
3. Τοπική Κοινότητα Βουνοπλαγιάς: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 4.600  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
4. Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των
ζώων  των  δημοτών  της  Δ.Κ.  είναι  αυτοί  που  ανέκαθεν  χρησιμοποιούνταν  από  τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 3.700  στρ.,  όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Δ.Κ.
5. Τοπική Κοινότητα Ζωοδόχου: Από το σύνολο των βοσκήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. που
ανέρχονται στα  2.400 στρέμματα, διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών του
Τ.Δ. τα 1.188,20 στρέμματα, με τα γνωστά όρια, όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από
τον Δήμο μας για έργα εξυγίανσης και βελτίωσης βοσκοτόπων. 
6. Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστας: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 1.600  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
7. Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των
ζώων  των  δημοτών  της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που  ανέκαθεν  χρησιμοποιούνταν  από  τους
κτηνοτρόφους με τα γνωστά όρια, συνολικής έκτασης 100 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα
και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
8. Τοπική Κοινότητα Λύγγου:  Από το σύνολο των βοσκήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. που
ανέρχονται στα  8.500 στρέμματα, διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών της
Τ.Κ. τα 1.491 στρέμματα, με τα γνωστά όρια, όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα όλα
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τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τον
Δήμο μας για έργα εξυγίανσης και βελτίωσης βοσκοτόπων. 
9.  Τοπική  Κοινότητα  Μεγάλου  Γαρδικίου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς
βόσκηση των ζώων των δημοτών της Τ.Κ. είναι αυτοί που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από
τους κτηνοτρόφους με τα γνωστά όρια, συνολικής έκτασης 1.200 στρ., όπου θα βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
10. Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 2.700  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
11. Τοπική Κοινότητα Περάτης: Από το σύνολο των βοσκήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ. που
ανέρχονται στα  1.100 στρέμματα, διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών του
Τ.Δ. τα 117,31 στρέμματα, με τα γνωστά όρια, όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα όλα
τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τον
Δήμο μας για έργα εξυγίανσης και βελτίωσης βοσκοτόπων. 
12. Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση
των ζώων των δημοτών της  Τ.Κ.  είναι  αυτοί  που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν από τους
κτηνοτρόφους  με  τα  γνωστά  όρια,  συνολικής  έκτασης 2.500  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ.
13. Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου:  Από το σύνολο των βοσκήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ.
που ανέρχονται στα 4.800 στρ., διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών της Τ.Κ.
τα 1.380 στρ., με τα γνωστά όρια, όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο μας για
έργα εξυγίανσης και βελτίωσης βοσκοτόπων.
14. Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου:  Από το σύνολο των βοσκήσιμων εκτάσεων της Τ.Κ.
που ανέρχονται στα 10.300 στρ., διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών της Τ.Κ.
τα 7.889 στρ., με τα γνωστά όρια, όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα όλα τα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο μας για
έργα εξυγίανσης και βελτίωσης βοσκοτόπων.
Β. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:
1.  Τ.Κ.  Ασφάκας: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς  βόσκηση  των  ζώων  των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 2.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και  μεγάλα των κτηνοτρόφων  δημοτών  της  Τ.Κ.,  γιατί  οι  αναφερόμενες  κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια
2. Τ.Κ.  Βατατάδων: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., γιατί οι αναφερόμενες κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια.
3. Τ.Κ. Βλαχάτανου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., γιατί οι αναφερόμενες κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια
4.  Τ.Κ.  Γαβρισίων: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., γιατί οι αναφερόμενες κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια.
5.  Τ.Κ.  Λιγοψάς: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς  βόσκηση  των  ζώων  των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., γιατί οι αναφερόμενες κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια.
6. Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 800 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά
και  μεγάλα  ζώα  των  κτηνοτρόφων  δημοτών  της  Τ.Κ.,  γιατί  οι  αναφερόμενες  κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια.
7.  Τ.Κ.  Πετσαλίου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των  ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 10.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα
μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., γιατί οι αναφερόμενες κοινοτικές
εκτάσεις δε βρίσκονται σε συνέχεια.
Γ. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας
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1. Τ.Κ. Ζίτσας:  Οι βοσκότοποι στους οποίους θα βόσκουν τα ζώα των κτηνοτρόφων της
Τ.Κ. Ζίτσας είναι οι παρακάτω που αποτελούνται από κοινοτικές εκτάσεις και από χωράφια
σε  αγρανάπαυση  και  χέρσα  στα  οποία  η  Κοινότητα  έχει  δικαίωμα  νομής  με  εθιμικό
καθεστώς: 
Α’ Βοσκότοπος: Στις θέσεις Μαξάλωνα, Ντούκανη, Γερμανού, Κακούρενα με έκταση 900
περίπου στρέμματα και με όρια λάκκος Ρουσόπουλο, λάκκος Ντριάμνα, λάκκος Γκαβρούμ,
άκρη του χωριού,  λάκκος  Παληουρής μέχρι  αμπελοτόπι  Καρβέλη,  λάκκος  μέχρι  το  άλλο
αμπελοτόπι Καρβέλη στο δημόσιο δρόμο, άκρη από τα αμπέλια μέχρι τη θέση Ρουσόπουλο. 
Β’ Βοσκότοπος: Στις θέσεις Μίσιος, Κάμπος, Γορίτσι, Πλάκες, Αυλότοπα, Τέντα, Καστανιά,
Πουργιά,  Δραγατσούρα,  Αλτσιά,  Γρούσπες,  Ζαχάρως  λάκκος,  Τσαραπέλι,  Χαβάρα,
Γεραλίνα,  Αλογομάνδρι,  Ντούκανη,  Λιναμιές,  Χίνκα,  Μελίσσι,  με  έκταση  9.000  περίπου
στρέμματα και όρια τα όρια Ζίτσας Πρωτόπαππα, Ζίτσας Λιγοψά, Ζίτσα Βατατάδες, Ζίτσα
Μαζαράκι, Ζίτσα Καταρράκτη το ποτάμι μέχρι το λάκκο Μελίσσι τον ακολουθούν μέχρι το
δρόμο προς Μαζαράκι (παλιό) γυρίζουν προς Σκάλα μέχρι το λάκκο Μπίλα, βγαίνουν στο
αμπέλι  Γρίβα  (Ξυλάνη)  και  δρόμο  μέχρι  τον  Άγιο  Γεώργιο  και  από κει  το  δρόμο  προς 
Πρωτόπαππα μέχρι τα όρια Ζίτσας Πρωτόπαππα. 
Γ΄ Βοσκότοπος. Στις θέσεις Λουζιανά, Πογδορά, Τσιριβάτο, Καμμίνια, Φτελιάς, Βαθουλά,
Κάμπος, Κολοβούτσελο, Ζαραβέλι με έκταση 6.000 στρέμματα και σύνορα την άκρη από τα
αμπέλια, τα σύνορα Ζίτσας Καρίτσας, Ζίτσας Νεοχωρίου, Ζίτσας  Πρωτόπαππα και το δρόμο
Πρωτόπαππα Ζίτσας μέχρι τον Άγιο Γεώργιο στην άκρη στα αμπέλια. 
 Δ’  Βοσκότοπος στις  θέσεις  Λογγιώτες  Καστρί,  Σταριό,  Ασπρογέρακο,  Αϊ  Λιάς,  Σκάλα,
Χειμάδια,  Μπακή,  Χάβος,  Ασφάκα,  Ντερές,  Παλιάμπελο,  Στούρος,  Μεροτόπι,  που  έχει
έκταση 6000 περίπου στρέμματα και σύνορα το δρόμο προς Λογγιώτες μέχρι το αμπέλι του
Γρίβα (Ξυλάνη), το λάκκο Μπίλλα, το δρόμο προς Σκάλα, το λάκκο Μελλίσι μέχρι το ποτάμι
Καλαμά  το  οποίο  ακολουθεί  μέχρι  τη  θέση  «Θεογέφυρο»  και  μετά  ακολουθούν  τον
αυτοκινητόδρομο και  σε 400 μέτρα μετά το σπίτι  Διαγουμά στρίβουν  και  ακολουθούν το
δρόμο  Κρομμυδόδρομο  που  βγαίνει  στο  λάκκο  Κυριαζή  μέχρι  το  σημείο  που  αρχίζει  ο
δρόμος  Ντερέ  τον  οποίο  ακολουθούν  και  φτάνουν  στη  θέση  Ντριάμνα  κάτω  από  το
εικόνισμα  το  οποίο  έχει  μέσα  στο  βοσκότοπο   και  από  εκεί  ακολουθούν  το  λάκκο  και
φτάνουν στο σημείο που άρχισαν στη θέση Άγιος Γεώργιος. 
Ε’  Βοσκότοπος.  Στις  θέσεις  Γούβα,  Καναλόδρομος,  Βέβια,  Μελανά,  Αγία  Τριάδα,
Κακούρενα με  έκταση περίπου 1500 στρέμματα και  σύνορα την  άκρη από το χωριό,  το
λάκκο Γκαβρούμ, τα σύνορα Ζίτσας Σακελλαρικού, Ζίτσας Δαφνοφύτου, Ζίτσας Καρίτσας, το
δημόσιο δρόμο μέχρι το αμπελοτόπι Καρβέλη, το λάκκο μέχρι το άλλο αμπελοτόπι Καρβέλη
και το λάκκο Παλιουρής μέχρι την άκρη του χωριού. 
Στ.Βοσκότοπος.  Στις  θέσεις  Καλτσάδες,  Μπόλια,  Γουμαράδες,  Χώμα,  Παληοχώραφα,
Αργουλιές,  Γλύνα,  Δραγατσούρα,  Κερασιές,  Ράχες,  Σουλέικα,  Χαντακώματα,  Νιάγκρες,
Παλιουρή, Κάμπος που έχει έκταση 6000 περίπου στρέμματα και σύνορα τα σύνορα Ζίτσας
Σακελλαρικού, Σακελλαρικού Δαφνόφυτου, Σακελλαρικού Λίθινου και το ποτάμι Καλαμάς. 
-Ορίζει ότι η βοσκή θα γίνεται ανάμικτα  όπως μέχρι σήμερα και ότι οι εγκαταστάσεις των
κτηνοτρόφων  θα  παραμείνουν  όπως  είναι  σε  μόνιμη  βάση  και  ότι  η  δυναμικότητα  των
βοσκοτόπων είναι 8000 ως 8500 γιδοπρόβατα, όσα και τα των δημοτών κτηνοτρόφων. 
-Προσδιορίζει περίσσευμα βοσκήσιμου τόπου 
α) στη θέση «Άνω Πέσιμο» έκτασης 20 στρεμμάτων περίπου με τα γνωστά όρια δηλαδή
κοινοτικό  δρόμο,  Κοινοτικό  αγροτεμάχιο,  ιδιοκτησίες  Καραφέρη  Λάμπρου,  Παπαυγέρη
Ελευθερίου  και  Ζαρκογιάννη  Αικατερίνης,  που  περιήλθε  στην  Κοινότητα  Ζίτσας  από τον
αναδασμό έτους 1984, θα νοικιάζεται με πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τους ορισμούς του
νόμου, για την ενοικίαση και καλλιέργειά του σε διάφορους κατ’  επάγγελμα γεωργούς και
κτηνοτρόφους του Δ.Δ. Ζίτσας. 
β) στη θέση «Κάτω Πέσιμο» έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου με τα γνωστά όρια δηλαδή
κοινοτικό  δρόμο,  Κοινοτικό  αγροτεμάχιο,  ιδιοκτησίες  Μανούση  Ευαγγέλου,  Καζανά
Βασιλικής,  Εξάρχου  Χρήστου  και  Καπρινιώτη  Νικολάου,  που  περιήλθε  στην  Κοινότητα
Ζίτσας από τον αναδασμό έτους 1984, θα νοικιάζεται με πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τους
ορισμούς του νόμου, για την ενοικίαση και καλλιέργειά του σε διάφορους κατ’ επάγγελμα
γεωργούς και κτηνοτρόφους του Δ.Δ. Ζίτσας. 
-Ορίζει ότι τα γίδια θα βόσκουν  μόνο σε δασωμένες εκτάσεις χωρίς να βλάπτουν τη βοσκή
του χόρτου που είναι για πρόβατα. 
-Ορίζει ότι τα ζώα θα ποτίζονται στην ποτίστρα στο Νεκροταφείο, στη λούτσα Μίσιος, στις
δεξαμενές στις θέσεις Αλογομάνδρι και Μελίσσι, στο ποτάμι Καλαμά, στις πηγές Ντριάμνα
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και  Κάναλη  και  σε  όσες  ποτίστρες  ή  δεξαμενές  θα  έχουν  κατασκευαστεί  στο  διάστημα
εφαρμογής της παρούσας απόφασης. 
-  Δρόμος  για  τυχόν  διαβατάρικα  κοπάδια  ορίζεται  η  κορυφή  Κολοβούτσελο  από  την
ανατολική  πλευρά  χωρίς  δικαίωμα  επέκτασης  της  βοσκής  κατά  το  πέρασμα  για  την
προστασία των   κοπαδιών από την αρωστεαμολυσματική ποδοδερμίτιδα που δεν υπάρχει
στο Δ.Δ. Ζίτσας  του Δήμου μας. 
2.  Τ.Κ.  Καρίτσας:  Ορίζει  ότι  βοσκότοποι  στους  οποίους  θα  βόσκουν  τα  ζώα  των
κτηνοτρόφων  του  δημοτικού  διαμερίσματος  Καρίτσας  είναι  οι  παρακάτω:  Φτερωτά,
Μπάλιαγα, Παλιοράχη, Πνάσσοβα, Ταξιάρχες, Κυπαρίσσι, Διχαλώ, Μπομπόρα, Κοντόραχο,
Πηγάδια,  Μηλικοκκιές,  Χαλίκια,  Μπλανά,  Γρούσπα,  Σταυρός,  Γιαννάκια,  Γουρίτσα,
Παπατζιούφη, Κουτσομήρια, Στέρνες, Αγγέλω, Γρηγόρια, Ζηκομάντρια, Τσιριβάτο, Μελίσσια,
Γραβάνη,  Βλαχόστανη,  Παλιοχάσηλα,  Αμυγδαλιές,  Λαθύρου,  Λακκιά  Σιέμου,
Μπαρμπιατσιώρη,  Κούτλος,  Γκορτσιές,  Άννας  Λακκιά,  Μπαμπλιανίκα,  Παφύλω,  Δερβένι,
Μαντένια, Γκαντήρια, Καλγιέρα. 
  Η  βοσκή  των  μικρών  και  μεγάλων  ζώων  θα  γίνεται  ανάμικτα  γιατί  δεν  βρίσκονται  σε
συνέχεια οι αναφερόμενες κοινοτικές εκτάσεις. 
3. Τ.Κ. Δαφνόφυτου:  Καθορίζει ότι οι βοσκότοποι στους οποίους θα βόσκουν τα ζώα τους
οι  κτηνοτρόφοι  του  δημοτικού  διαμερίσματος  Δαφνοφύτου  είναι  όλες  οι  εκτάσεις  του
Δημοτικού Διαμερίσματος Δαφνοφύτου των οποίων την κυριότητα, νομή και χρήση έχει αυτό,
σύμφωνα με τον καθορισμό των διοικητικών ορίων, στις οποίες θα βόσκουν τα ζώα όλων
των δημοτών μαζί,  λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα και όπως πάντα
γίνεται  μέχρι  σήμερα.  Δεν  προσδιορίζει  περίσσευμα  βοσκήσιμου  τόπου  καθόσον  δεν
υπάρχει. 
4. Τ.Κ. Λίθινου: Ορίζει ότι βοσκότοποι στους οποίους θα βόσκουν τα ζώα των κτηνοτρόφων
του δημοτικού διαμερίσματος Λιθίνου είναι οι  παρακάτω: Αθανάσης, Ράχες, Παρασπόρια,
Μαύροβα, Βέρλο, Μέρσες, Μεσιά, Κακκολιθάρι, Ανήλιο, Πατέρες συνολικής έκτασης 3.000
στρέμματα . 
 Η βοσκή των μικρών και μεγάλων ζώων θα γίνεται ανάμικτα γιατί δεν βρίσκονται σε συνέχεια
οι αναφερόμενες κοινοτικές εκτάσεις. 
5. Τ.Κ. Πρωτόπαππα: Καθορίζει ότι οι Κοινοτικοί βοσκότοποι που αφήνονται στους δημότες
για βοσκή των ζώων τους, κατά τους ορισμούς του Νόμου είναι κείμενοι κατά τις θέσεις και
όρια: 
1.Βοσκ/πος στη θέση Κολοβούτσελο – Ρόγκι  εκτ. 2.000 στρ. περίπου . 
2.      «         «         «   Παλιοφρέτζελα και Παλιόλακο εκτ. 1.000 περίπου 
3.      «         «         «   Λούτσες     έκτασης   800 στρ. περίπου. 
4.      «         «         «   Συκιά ανήλιο έκτασης 600 στρεμμάτων περίπου . 
5.      «         «         «   Αγ. Αθανάσιος έκτασης 800 στρεμμάτων περίπου. 
6.      «         «         «   Καστρί  έκτασης 600 στρεμμάτων περίπου . 
7.      «         «         «   Αγ. Απόστολοι έκτασης 800 στρεμμάτων περίπου 
8.      «         «         «   Παλιούρι Παλιοκκλήσι έκτασ. 2.000 στρ. περίπου 
9. Στη θέση Μπαίρια έκτασης 200 στρεμμάτων περίπου με τα γνωστά όρια δηλαδή Τριχιές,
Γκούβες, Μεράδια, και Άμμος που περιήλθε στην Κοινότητα από εισφορές μικροϊδιοκτητών
το έτος 1924. 
10. Αγροτεμάχιο στη θέση «Πόρος» έκτασης 8 στρεμ. περίπου. Συνολικά: 9.008 στρέμματα
περίπου. 
  Στους ανωτέρω βοσκότοπους η βοσκή των  μικρών ζώων θα γίνεται  καθ όλη τη διάρκεια
του έτους και κατά τα ανέκαθεν κρατούντα . 
  Ειδικότερα στη θέση Κολοβούτσελο – Ρόγκι  δεν επιτρέπεται  η εισαγωγή άνω των 100
μεγάλων ζώων και η εισαγωγή αυτών θα γίνεται έπειτα από προσκόμιση πιστοποιητικών
υγείας από κτηνιατρική υπηρεσία. 
-Δεν προσδιορίζει περίσσευμα βοσκήσιμου τόπου καθόσον δεν υπάρχει. 
Δ. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:
 1. Τ.Κ. Βασιλόπουλου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 2.300 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 2. Τ.Κ. Δελβινακόπουλου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων
των δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 4.600 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή
έχει η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
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 3. Τ.Κ. Κληματιάς:  Οι δημοτικές εκτάσεις που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
κτηνοτρόφων  της  Τ.Κ.  Κληματιάς  είναι  στις  θέσεις  Καμπόπουλος,  Ντίχαλο,  Βορτόπα,
Γκρέμυθα, Ρέκκου, Χιόνω, Βογά, Αμυγδαλιές, Μπαρμπατσιώρη, Κερασιά Κουλούρι, Καστρί,
Χαλκιά,  Άγιος  Κων/νος,  Δέντρα,  Κρεπετούρες,  Κουτσικάτι,  Ζουρλοκώστα,  Κωνστάντω,
Σάββα Λακιά κλπ και με όρια προς Α με Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων και Γραμμένου προς Β με
Τ.Κ. Καρίτσας και Ροδοτοπίου προς ΝΔ με ΤΟ Λευκοθέας και με έκταση 5.400 στρέμματα. 
 4. Τ.Κ. Κοκκινοχώματος:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων
των δημοτών της Τ.Κ. είναι στη θέση Λακκιά, Σφήνες, Βουνό έκτασης περίπου 1.400 στρ.,
των  οποίων  την  κυριότητα,  νομή  και  κατοχή  έχει  η  Τ.Κ. , στους  οποίους  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω
αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 5.  Τ.Κ.  Λευκοθέας:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 900 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει η
Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και  ανάμεικτα τα μικρά και  μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 6.  Τ.Κ. Παλιουρής: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 2.100 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 7. Τ.Κ. Ράικου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών
της Τ.Κ. είναι έκτασης 310 στρ.,  των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει η Τ.Κ. ,
στους  οποίους  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  τα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα  των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 8. Τ.Κ. Σουλόπουλου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 4.000 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
Ε. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: 
1. Τ.Κ. Αετόπετρας:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 3.000 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
2.  Τ.Κ.  Βερενίκης:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς  βόσκηση των  ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 11.800 στρ.,  των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή
έχει η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
3.  Τ.Κ.  Βουτσαρά:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 3.800 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
4.  Τ.Κ.  Βροσίνας:  Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς  βόσκηση  των  ζώων  των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 6.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5.  Τ.Κ.  Βρυσούλας:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 3.300 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
5. Τ.Κ. Γιουργάνιστας: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 8.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
6. Τ.Κ. Γκριμπόβου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 3.900 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
7.  Τ.Κ.  Γρανίτσας: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των  ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 1.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα
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8. Τ.Κ. Δεσποτικού:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 7.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ., στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. Ειδικά
για τα βοοειδή, απαγορεύεται η είσοδός τους στο χώρο που περικλείεται από την επαρχιακή
οδό και το δρόμο προς το μύλο μέχρι τον Πύργο. 
9.  Τ.Κ.  Δοβλάς: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που  διατίθενται  προς  βόσκηση  των  ζώων  των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης   στρ.,  των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει η
Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και  ανάμεικτα τα μικρά και  μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
10. Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων
των δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 6.000 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή
έχει η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
11. Τ.Κ.  Ζαλόγγου: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης  15.800 στρ.,  των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή
έχει η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
12. Τ.Κ. Καλοχωρίου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 5.490 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
13. Τ.Κ. Κουρέντων: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 6.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
14. Τ.Κ. Πολυδώρου: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 7.000 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
15. Τ.Κ. Ραδοβιζίου:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 8.400 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
16. Τ.Κ. Ριζού: Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών
της Τ.Κ. είναι έκτασης 3.000 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει η Τ.Κ. ,
στους  οποίους  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  τα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα  των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
17.  Τ.Κ.  Φωτεινού: Οι βοσκήσιμοι τόποι  που διατίθενται  προς βόσκηση των ζώων των
δημοτών της Τ.Κ. είναι έκτασης 5.800 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει
η Τ.Κ. , στους οποίους θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα τα μικρά και μεγάλα ζώα των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
Τ.Κ. Χίνκας:  Οι βοσκήσιμοι τόποι που διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών
της Τ.Κ. είναι έκτασης 8.500 στρ., των οποίων την κυριότητα, νομή και κατοχή έχει η Τ.Κ. ,
στους  οποίους  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  τα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα  των
κτηνοτρόφων δημοτών της Τ.Κ., λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά, το οποίο αφού
έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
  I. Τον καθορισμό και την διάθεση των Δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων στους δημότες
κτηνοτρόφους  για  το  έτος  2013  &  εφεξής,  σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  αρμόδιας
Αντιδημάρχου και εισηγήτριας του θέματος η οποία έχει εγγραφεί ανωτέρω, στο εισηγητικό
σκέλος της παρούσας Απόφασης.
  II.Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των ζώων που θα εισαχθούν στις
δημοτικές βοσκές και την υποβολής σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 4
του Ν.Δ. 318/69 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 127/1975, ως εξής:
 1.-Πρόεδρος της επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας.
 2.-Μέλη της επιτροπής:
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 α)Ο  εκάστοτε  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  ή  Τοπικής  Κοινότητας  ή  ο  Εκπρόσωπος  της
Τοπικής Κοινότητας και
 β)Η υπάλληλος του Δήμου κα Γεωργαλή Ευγενία. 
III.Την έγκριση των δηλώσεων των δημοτών που υποβλήθηκαν στο Δήμο, με σύνολο μικρών
ζώων 47.685 και μεγάλων ζώων 1.670.
   Εάν διαπιστωθεί από την έκθεση της επιτροπής ανακρίβεια σχετικά με τη δήλωση ή άλλη
παράβαση  Νόμου,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  καταρτίσει  συμπληρωματικό  κατάλογο  σε
βάρος των υπαιτίων και μπορεί να επιβάλλει, σύμφωνα με το Νόμο, πρόστιμο.
  Για τη ρύθμιση βοσκής της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και των Τοπικών Κοινοτήτων
του  Δήμου,  εκτός  από  τις  επιμέρους,  ανά  Δημοτική  ή  Τοπική  Κοινότητα  ρυθμίσεις,  θα
ισχύουν οι εξής γενικές ρυθμίσεις:
1. Τα ζώα των δημοτών μπορούν να βόσκουν μόνο όπου ορίζεται με την παρακάτω ανά
Τοπική Κοινότητα ρύθμιση και όχι σε εκτάσεις που απαγορεύεται από δασικές διατάξεις ή
έχουν οριστεί ως περίσσευμα βοσκής.
2. Εντός των οικισμών απαγορεύεται να κυκλοφορούν – διέρχονται, να περιφέρονται και να
βόσκουν μικρά ή μεγάλα ζώα, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
3. Εάν στις εκτάσεις που διατίθενται για βόσκηση περιλαμβάνονται επιμέρους εκτάσεις στις
οποίες απαγορεύεται η βοσκή από δασικές διατάξεις (πυρκαγιά, υλοτομία κλπ) ή ιδιόκτητες
εκτάσεις αυτές αυτοδίκαια εξαιρούνται από τη ρύθμιση και οφείλει ο κάθε κτηνοτρόφος να τις
διαφυλάξει.
4. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, κατά την πεζή μεταφορά των ζώων τους, θα πρέπει να
είναι  εφοδιασμένοι  με  άδεια  από  την  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  και  την  Αστυνομία  και  να
ενημερώνουν - συνεννοούνται με τους προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
για την περιοχή από όπου θα διέρχονται, το κοπάδι τους να ακολουθείται από ικανοποιητικό
αριθμό βοσκών ώστε διερχόμενο από τα διοικητικά όρια διαφόρων Τοπικών Κοινοτήτων να
μην  προξενεί  ζημιές  σε  ιδιοκτησίες  ή  σε  βοσκήσιμες  εκτάσεις  άλλων  κοπαδιών,  όπου
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται άλλοι οδοί διέλευσης και όχι το επαρχιακό οδικό
δίκτυο και σε καμία περίπτωση δε θα διέρχονται μέσα από τους οικισμούς.
5.  Υπεύθυνος  για  την  υπόδειξη  των  ορίων  –  τοποθεσιών  σε  κάθε  Δημοτική  ή  Τοπική
Κοινότητα είναι ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ή ο Εκπρόσωπος.
6. Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ορίζονται υπεύθυνοι για την
εφαρμογή  της  απόφασης  ρύθμισης  βοσκής  στην  Τοπική  τους  Κοινότητα  και  μαζί  με  τα
υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Ν.∆. 318/69 για την βεβαίωση, προς το
Δήμο, τυχόν παραβάσεών της.
7. Επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης βοσκής, ύστερα από σχετική βεβαίωση της παραπάνω
Επιτροπής, σε όποιον κτηνοτρόφο κάνει χρήση των βοσκοτόπων χωρίς να έχει υποβάλλει
δήλωση βοσκής ή να τους έχει εκμισθώσει
8.  Το πρόστιμο  για  κάθε  ημέρα  αυθαίρετης  βόσκησης  θα  είναι  το  διπλάσιο  του  τέλους
βοσκής ανά ζώο. 
9. Παραβίαση της απόφασης ρύθμισης επισύρει και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
από το Νόμο.
10. Οι νέοι δημότες αποκτούν το δικαίωμα βόσκησης σε δημοτικές εκτάσεις κατόπιν τριετούς
από την  εγγραφή τους  πραγματικής  και  συνεχούς  εγκατάστασης  στο  Δήμο  (Παρ.  1  του
άρθρου 5 του Β∆ 249/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3955 /
2011).
11. Η ιδιότητα του δημότη συνδέεται άμεσα με το πραγματικό στοιχείο της μόνιμης κατοικίας.
Ειδικότερα τόσο για τους παλαιούς, όσο και για τους νέους δημότες του Δήμου ή Κοινότητας,
απαιτείται η συνδρομή, πλην της εγγραφής στο ∆ημοτολόγιο, να συντρέχει το στοιχείο της
μόνιμης  κατοικίας,  προκειμένου  να  έχουν  αυτοί  το  δικαίωμα  βοσκής  ζώων  τους  στους
βοσκήσιμους τόπους της περιφέρειας του Δήμου ή Κοινότητας, των οποίων οι εν λόγω ΟΤΑ
έχουν την κυριότητα, νομή και χρήση (Γνωμοδότηση του ΝΣΚ / Τμήμα Γ υπ’ αρ. 456/1991).
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  174/2013.
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Δ.Σ
Τ.Υ.

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.
                                                         Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.
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ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου
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