
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ. Αποφ.: 276/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  15/16-11-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και 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 16 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της
εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  18.30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 18864/11-11-2015
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  (20),
δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Παναγιώτης
2. Σταλίκας Γεώργιος

  3.  Βότσικας Αλκιβιάδης 
  4.  Σφήκας Νικόλαος 
  5.  Ράρρας Φώτιος
  6.  Καρατασίτσας Ανέστης  
  7.  Μάστακας Θωμάς 
  8.  Μιχάλης Στέφανος 
  9.  Λάμπρου Δημήτριος 
10. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος

11. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
12. Γαρδίκος Βασίλειος 
13. Τσακανίκας Δημήτριος 
14. Λεοντίου Κων/νος 
15. Γκαραλέας Δημήτριος
16. Xανδόλιας Απόστολος 
17. Καλογήρου Ιωάννα
18. Στέφος Θεόδωρος
19. Μανούσης Σωτήριος
20. Ματσάγκας Εμμανουήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργούλη Γιαννούλα

2. Μαλισσόβας Παναγιώτης
3. Γρίβας Περικλής

4. Μπότσιου Δήμητρα
5. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

6. Βούζας Χρυσόστομος
7. Καλόγηρος Δημήτριος

  Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Γρίβας  Περικλής,  Μπότσιου  Δήμητρα  και
Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα, προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο
της  ενημέρωσης και  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Μαλισσόβας Παναγιώτης  και
Γεωργούλη  Γιαννούλα  κατά  την  συζήτηση  του  2ου και  του  8ου θέματος  της
ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφήκας Νικόλαος
αποχώρησε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 
 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
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 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 7  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης:    

   Προκειμένου να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου, στο συγκεκριμένο θέμα, κατά
το σκέλος που αφορά την Τοπική τους Κοινότητα, καλέστηκαν όλοι οι Πρόεδροι και οι
εκπρόσωποι των Κοινοτήτων του Δήμου.
  Κατά  την  συζήτηση  του  θέματος  παραβρέθηκαν  και  συμμετείχαν  οι  Προέδροι-
Εκπρόσωποι των παρακάτω Κοινοτήτων: Άνω Λαψίστας, Βουνοπλαγιάς, Ελεούσας,
Λύγγου,  Πετραλώνων,  Πολυλόφου,  Ασφάκας,  Μεταμόρφωσης,  Πρωτόπαππα,
Βασιλόπουλου,  Δελβινακόπουλου,  Κληματιάς,  Κοκκινοχώματος,  Λευκοθέας,
Παλιουρής,  Αετόπετρας,  Βερενίκης,  Βροσίνας,  Γιουργάνιστας,  Γκριμπόβου,
Δεσποτικού, Καλοχωρίου, Κουρέντων, Ραδοβιζίου, Φωτεινού.
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,
έδωσε το λόγο στην υπάλληλο, γεωπόνο του Δήμου κα Γεωργαλή Ευγενία, η οποία
έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα, που έχει
ως εξής:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του Β.Δ. 24-09/20-10-1958 «Περί
κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίον  κείμενον  Νόμου  των  ισχυουσών διατάξεων  περί  των
προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», καθώς και των άρθρων 3 έως 5 του Ν.Δ.
318/1969  «Περί  βεβαίωσης  και  εισπράξεως  των  εσόδων  των  Δήμων  και
Κοινοτήτων», όπως αυτά ισχύουν σήμερα και μετά την 6266/24-04-2015 προκήρυξη-
πρόσκληση Δημάρχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969),
με την οποία κάλεσε τους δημότες μας να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και μικρών ζώων που επιθυμούν
να εισάγουν στις δημοσίου χαρακτήρα βοσκήσιμες εκτάσεις κατά την κτηνοτροφική
περίοδο έτους 2015, καθώς και τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται αυτοί να
προσλάβουν  και  τον  αριθμό  των  ζώων,  το  Δ.Σ.  καλείται  με  απόφασή  του:
α) να ορίσει τους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου κατ’ έκταση που επιτρέπεται να
εισάγουν  τα  ζώα  τους  οι  δημότες.  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  των  βοσκήσιμων
τόπων να καθορίσει ανά δημότη τον ανώτερο αριθμό των μεγάλων και μικρών ζώων
που  θα  επιτρέπεται  η  βοσκή  εντός  των  βοσκήσιμων  τόπων.  Να  ορίσει  τυχόν
περίσσευμα των βοσκήσιμων τόπων κατ’  έκταση και  το  είδος των ζώων που θα
γίνουν δεκτά για βοσκή σ’ αυτούς,
β) να εγκρίνει με λεπτομερή κατάλογο, τον συνολικό αριθμό των μεγάλων και μικρών
ζώων, τα οποία δικαιούται ο κάθε δημότης να εισάγει στις βοσκές,

Σύμφωνα με το άρθ. 129 παρ. 1β, στοιχείο  iv, του ν. 3463/2006 και το άρθ. 84
παρ. 1α, τα Τοπικά Συμβούλια διατυπώνουν γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για
τον  τρόπο  διάθεσης  των  βοσκήσιμων  εκτάσεων  που  βρίσκονται  στην  κτηματική
περιφέρεια των κοινοτήτων τους. 

Με  το  με  αριθ.  πρωτ.  3078/25-02-2015  έγγραφο  ζητήθηκε  η  λήψη  της
αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο γνώμης τους προς το Δ.Σ., σχετικά με
τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεών τους. 

Τα  Τοπικά  Συμβούλια  και  οι  Εκπρόσωποι  των  κοινοτήτων  του  δήμου,  μας
κοινοποίησαν  τις  γνωμοδοτήσεις  τους,  οι  οποίες  επισυνάπτονται  στη  παρούσα
εισήγηση.

Οι κτηνοτρόφοι Πάσκος Γεώργιος του Φιλίππου και Πάσκου Ανθή του Χρήστου,
δημότες  της  Τ.Κ.  Βουνοπλαγιάς,  έκαναν  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  για  εισαγωγή
ζώων  στην  Τ.Κ.  Δελβινακόπουλου  για  το  έτος  2015.  Στη  συνέχεια  όμως
προχώρησαν σε πώληση των ζώων τους, στις 22/07/05. 

 Κατόπιν όλων των παραπάνω, των αναφερόμενων στις αποφάσεις των Τ.Σ. για
τη διάθεση των βοσκήσιμων εκτάσεων του έτους 2015, που μας κοινοποιήθηκαν,
καθώς  και  το  γεγονός  ότι  η  διαδικασία  κατάθεσης  των  αιτήσεων-υπεύθυνων
δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους δημότες μας κτηνοτρόφους για την εισαγωγή
των ζώων τους στους βοσκήσιμους τόπους του Δήμου Ζίτσας δεν έχει καμία σχέση
με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε. που καλούνται  να υποβάλλουν οι
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κτηνοτρόφοι στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ούτε με την κατανομή δημόσιου και δημοτικού
χαρακτήρα βοσκότοπων που απαιτείται για την καταβολή προς αυτούς των σχετικών
κοινοτικών ενισχύσεων, η οποία σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα δε θα γίνει μέσω
των υπηρεσιών των δήμων, παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Εγκρίνει  τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις
δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και
μικρών ζώων που  επιθυμούν να  εισάγουν τους  δημοτικούς  βοσκήσιμους  τόπους
κατά  την  κτηνοτροφική  περίοδο  έτους  2015  και  εφεξής  καθώς  και  για  τους
ετεροδημότες  ποιμένες  που πρόκειται  να  προσλάβουν και  τον  αριθμό των ζώων
τους, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2.  Αποφασίσει  ότι  η  εγκατάσταση  των  δημοτών  κτηνοτρόφων  στις  βοσκές  θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, παρ. 3 του Β.Δ. 24-
9/20-10-1958 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων
Δήμου  Ζίτσας  που  ψηφίστηκε  με  τις  112/2015  και  169/2015  αποφάσεις  του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι βοσκήσιμοι τόποι που θα διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών μας
να  είναι  αυτοί  που  ανέκαθεν  χρησιμοποιούνταν  από  αυτούς  ανά  κοινότητα.  Η
βόσκηση  θα  γίνεται  στις  θέσεις  κάθε  κοινότητας  όπου  συνήθως  οι  κτηνοτρόφοι
έβοσκαν τα ζώα τους.
3. Αποφασίσει ότι οι εγκεκριμένες καταστάσεις βοσκής που είναι καταχωρημένος ο
συνολικός  αριθμός  των  μεγάλων  και  μικρών  ζώων  τα  οποία  δικαιούται  ο  κάθε
δημότης να εισάγει στις βοσκές του δήμου μας, να αποσταλούν στο Τμήμα Εσόδων
και Περιουσίας του Δήμου, για την σύνταξη των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων.
4. Αποφασίσει ότι δεν καθορίζεται για το έτος 2015 περίσσευμα βοσκής, διότι στη
δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να υπολογιστεί έστω και κατά προσέγγιση, λόγω της μη
έκδοσης ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθ. 103 του Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύει και στο
οποίο  αναφέρεται  ότι  «Με Κοινή  Υπουργική  Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  και  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής
καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά
γεωγραφικό  διαμέρισμα,  οι  όροι,  οι  προϋποθέσεις  και  κάθε σχετικό  θέμα για  την
κατανομή των δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας,
για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων», σε συνδυασμό
με  την  απουσία  επίσημης  καταγραφής  των  επιλέξιμων  δημοσίου  και  δημοτικού
χαρακτήρα βοσκήσιμων εκτάσεων, η οποία είναι ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και που
θα ισχύει  κατά  την  τρέχουσα προγραμματική  περίοδο.  Εφόσον ολοκληρωθούν οι
παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες και προκύψει τυχόν περίσσευμα βοσκοτόπων
δημόσιου χαρακτήρα (επιλέξιμων ή μη) εντός του Δήμου Ζίτσας, τότε θα εξεταστεί ο
τρόπος διάθεσής τους με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Αποφασίσει  όπως οι δημότες κτηνοτρόφοι  που αναγράφονται  στις καταστάσεις
βοσκής  των  Τ.Κ.  Αναργύρων,  Βαγενητίου  και  Γραμμένου  δεν  καταβάλλουν  το
προβλεπόμενο δικαίωμα βοσκής, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν
υπάρχουν βοσκήσιμες εκτάσεις  κυριότητας του Δήμου Ζίτσας.  Εφόσον,  μετά από
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρξει η δυνατότητα να τους κατανεμηθούν
δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις σε άλλες Τοπικές Κοινότητες του δήμου μας, με βάση
και τον Κανονισμό βοσκής του δήμου, όπως ψηφίστηκε με τις αποφάσεις 112/2015
και  169/2015,  τότε  θα  κληθούν  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  να
καταβάλλουν το αντίστοιχο δικαίωμα. 

Οι βοσκήσιμες εκτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας, έχουν ως
εξής: 
A. Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:
1.  Τοπική Κοινότητα Αγίου  Ιωάννη:  περίπου  800 στρ., στο λόφο «Γοριτσάκι»,
όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
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2. Τοπική  Κοινότητα  Άνω  Λαψίστας:  περίπου 1.300 στρ., όπου  θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
3.  Τοπική  Κοινότητα  Βουνοπλαγιάς:  περίπου 4.600  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
4.  Δημοτική  Κοινότητα  Ελεούσας:  περίπου  3.700  στρ.,  όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
5.  Τοπική Κοινότητα  Ζωοδόχου:  περίπου 2.400 στρέμματα, όπου θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
6.  Τοπική  Κοινότητα  Κάτω Λαψίστας:  περίπου 1.600 στρ., όπου  θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
7. Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου: περίπου 20 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
8.  Τοπική  Κοινότητα  Λύγγου:  περίπου  8.500 στρέμματα, όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
9. Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Γαρδικίου: περίπου 1.200 στρ., όπου θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
10.  Τοπική  Κοινότητα  Νεοχωρίου:  περίπου 2.700  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα , λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
11.  Τοπική  Κοινότητα  Περάτης:  περίπου  1.300 στρέμματα, όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
12.  Τοπική  Κοινότητα  Πετραλώνων:  περίπου 2.500  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα,  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
13. Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου: περίπου 1.668 στρ., με τα γνωστά όρια, όπου
θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
14. Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου: περίπου 7.889 στρ., με τα γνωστά όρια, όπου
θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
Β. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:
1. Τ.Κ. Ασφάκας: περίπου 2.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2. Τ.Κ. Βατατάδων: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
3. Τ.Κ. Βλαχάτανου: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
4. Τ.Κ. Γαβρισίων: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5. Τ.Κ. Λιγοψάς: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
6.  Τ.Κ.  Μεταμόρφωσης: περίπου 800  στρ., όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
7. Τ.Κ. Πετσαλίου: περίπου 10.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
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Γ. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας
1. Τ.Κ. Δαφνόφυτου:  περίπου 50 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2.  Τ.Κ.  Ζίτσας: περίπου 29.400 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και  ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
3. Τ.Κ. Καρίτσας:  περίπου 2.200 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
4. Τ.Κ. Λίθινου: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5.  Τ.Κ.  Πρωτόπαππα: περίπου 8.800  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
Δ. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:
 1.  Τ.Κ.  Βασιλόπουλου:  περίπου 2.300  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 2. Τ.Κ.  Δελβινακόπουλου: περίπου 4.600 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 3. Τ.Κ. Κληματιάς: περίπου 5.400 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 4.  Τ.Κ.  Κοκκινοχώματος:  περίπου 1.400 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 5. Τ.Κ. Λευκοθέας:  περίπου 900 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 6. Τ.Κ. Παλιουρής: περίπου 2.100 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 7. Τ.Κ. Ράικου: περίπου 310 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 8. Τ.Κ. Σουλόπουλου: περίπου 800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
Ε. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: 
1. Τ.Κ. Αετόπετρας: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2. Τ.Κ. Βερενίκης: περίπου 11.800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
3. Τ.Κ. Βουτσαρά:  περίπου 3.800 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
4. Τ.Κ. Βροσίνας:  περίπου 6.500 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5. Τ.Κ. Βρυσούλας: περίπου 3.300 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
6.  Τ.Κ.  Γιουργάνιστας:  περίπου 8.500  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
7. Τ.Κ. Γκριμπόβου: περίπου 3.900 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
8. Τ.Κ. Γρανίτσας: περίπου 1.500 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 9. Τ.Κ. Δεσποτικού: περίπου 7.500 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
10. Τ.Κ. Δοβλάς: περίπου 10.200 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
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11. Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου:  περίπου 6.000 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
12. Τ.Κ. Ζαλόγγου: περίπου 15.800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
13.  Τ.Κ.  Καλοχωρίου: περίπου 5.490  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
14. Τ.Κ. Κουρέντων: περίπου 6.500 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
15. Τ.Κ. Πολυδώρου: περίπου 7.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
16. Τ.Κ. Ραδοβιζίου: περίπου 8.400 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
17. Τ.Κ. Ριζού: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
18. Τ.Κ. Φωτεινού: περίπου 1.300 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
19.  Τ.Κ.  Χίνκας:  περίπου 8.500 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα  και  ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, 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 και την σύμφωνη γνώμη και θετική
ψήφο κατά το σκέλος που τους αφορά, των Προέδρων ή Εκπροσώπων των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   1. Εγκρίνει τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις
δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και
μικρών ζώων που  επιθυμούν να  εισάγουν τους  δημοτικούς  βοσκήσιμους  τόπους
κατά  την  κτηνοτροφική  περίοδο  έτους  2015  και  εφεξής,  καθώς  και  για  τους
ετεροδημότες  ποιμένες  που πρόκειται  να  προσλάβουν και  τον  αριθμό των ζώων
τους.
   2. Η εγκατάσταση των δημοτών κτηνοτρόφων στις βοσκές θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, παρ. 3 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 και
σύμφωνα με τον Κανονισμό Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων Δήμου Ζίτσας
που ψηφίστηκε με τις 112/2015 και 169/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι βοσκήσιμοι τόποι που θα διατίθενται προς βόσκηση των ζώων των δημοτών μας
να  είναι  αυτοί  που  ανέκαθεν  χρησιμοποιούνταν  από  αυτούς  ανά  κοινότητα.  Η
βόσκηση  θα  γίνεται  στις  θέσεις  κάθε  κοινότητας  όπου  συνήθως  οι  κτηνοτρόφοι
έβοσκαν τα ζώα τους.
   3.  Οι  εγκεκριμένες καταστάσεις  βοσκής που είναι  καταχωρημένος ο συνολικός
αριθμός  των  μεγάλων  και  μικρών ζώων τα  οποία  δικαιούται  ο  κάθε  δημότης  να
εισάγει  στις  βοσκές  του  δήμου  μας,  να  αποσταλούν  στο  Τμήμα  Εσόδων  και
Περιουσίας του Δήμου, για την σύνταξη των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων.
   4. Δεν καθορίζεται για το έτος 2015 περίσσευμα βοσκής, διότι στη δεδομένη στιγμή
δεν μπορεί να υπολογιστεί έστω και κατά προσέγγιση, λόγω της μη έκδοσης ΚΥΑ
που προβλέπεται στο άρθ. 103 του Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύει και στο οποίο αναφέρεται
ότι  «Με  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων  και  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  καθορίζονται  οι
διαδικασίες,  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας,  η  πυκνότητα  βόσκησης  ανά  γεωγραφικό
διαμέρισμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την κατανομή των
δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες
εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων», σε συνδυασμό με την απουσία
επίσημης  καταγραφής  των  επιλέξιμων  δημοσίου  και  δημοτικού  χαρακτήρα
βοσκήσιμων εκτάσεων, η οποία είναι ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και που θα ισχύει
κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω
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αναφερόμενες διαδικασίες και προκύψει τυχόν περίσσευμα βοσκοτόπων δημόσιου
χαρακτήρα (επιλέξιμων η μη) εντός του Δήμου Ζίτσας, τότε θα εξεταστεί ο τρόπος
διάθεσής τους με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
   5. Οι δημότες κτηνοτρόφοι που αναγράφονται στις καταστάσεις βοσκής των Τ.Κ.
Αναργύρων,  Βαγενητίου  και  Γραμμένου  δεν  καταβάλλουν  το  προβλεπόμενο
δικαίωμα  βοσκής,  διότι  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  διαθέτουμε  δεν  υπάρχουν
βοσκήσιμες εκτάσεις κυριότητας του Δήμου Ζίτσας. 
Εφόσον, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρξει η δυνατότητα να
τους κατανεμηθούν δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις σε άλλες Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου,  με  βάση  και  τον  Κανονισμό  βοσκής  του  δήμου,  όπως  ψηφίστηκε  με  τις
αποφάσεις 112/2015 και 169/2015, τότε θα κληθούν από την Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου να καταβάλλουν το αντίστοιχο δικαίωμα.
  Οι βοσκήσιμες εκτάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας, έχουν ως εξής:
A. Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:
1.  Τοπική Κοινότητα Αγίου  Ιωάννη:  περίπου  800 στρ., στο λόφο «Γοριτσάκι»,
όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2. Τοπική  Κοινότητα  Άνω  Λαψίστας:  περίπου 1.300  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
3.  Τοπική  Κοινότητα  Βουνοπλαγιάς:  περίπου 4.600  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
4.  Δημοτική  Κοινότητα  Ελεούσας:  περίπου  3.700  στρ.,  όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
5.  Τοπική Κοινότητα  Ζωοδόχου:  περίπου 2.400 στρέμματα, όπου θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
6.  Τοπική  Κοινότητα  Κάτω Λαψίστας:  περίπου 1.600 στρ., όπου  θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
7. Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου: περίπου 20 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
8.  Τοπική  Κοινότητα  Λύγγου:  περίπου  8.500 στρέμματα, όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
9. Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Γαρδικίου: περίπου 1.200 στρ., όπου θα βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
10.  Τοπική  Κοινότητα  Νεοχωρίου:  περίπου 2.700  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα και ανάμεικτα , λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
11.  Τοπική  Κοινότητα  Περάτης:  περίπου  1.300 στρέμματα, όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
12.  Τοπική  Κοινότητα  Πετραλώνων:  περίπου 2.500  στρ., όπου  θα  βόσκουν
ελεύθερα  και  ανάμεικτα,  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των
βοσκών σε τμήματα. 
13. Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου: περίπου 1.668 στρ., με τα γνωστά όρια, όπου
θα  βόσκουν  ελεύθερα  και  ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
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14.  Τοπική  Κοινότητα  Ροδοτοπίου:  περίπου  7.889  στρ.,  με  τα  γνωστά  όρια,
όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας
χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
Β. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:
1. Τ.Κ. Ασφάκας: περίπου 2.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2. Τ.Κ. Βατατάδων: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
3. Τ.Κ. Βλαχάτανου: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
4. Τ.Κ. Γαβρισίων: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5. Τ.Κ. Λιγοψάς: περίπου 1.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
6.  Τ.Κ.  Μεταμόρφωσης: περίπου 800  στρ., όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
7. Τ.Κ. Πετσαλίου: περίπου 10.000 στρ., όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
Γ. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας
1. Τ.Κ. Δαφνόφυτου:  περίπου 50 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
2.  Τ.Κ.  Ζίτσας: περίπου 29.400 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και  ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
3. Τ.Κ. Καρίτσας:  περίπου 2.200 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
4. Τ.Κ. Λίθινου: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
5.  Τ.Κ.  Πρωτόπαππα: περίπου 8.800  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
Δ. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:
 1.  Τ.Κ.  Βασιλόπουλου:  περίπου 2.300  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 2. Τ.Κ.  Δελβινακόπουλου: περίπου 4.600 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 3. Τ.Κ. Κληματιάς: περίπου 5.400 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 4.  Τ.Κ.  Κοκκινοχώματος:  περίπου 1.400 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 5. Τ.Κ. Λευκοθέας:  περίπου 900 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 6. Τ.Κ. Παλιουρής: περίπου 2.100 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
 7. Τ.Κ. Ράικου: περίπου 310 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 8. Τ.Κ. Σουλόπουλου: περίπου 800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα.
Ε. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: 
 1. Τ.Κ. Αετόπετρας: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
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 2. Τ.Κ. Βερενίκης: περίπου 11.800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 3. Τ.Κ. Βουτσαρά: περίπου 3.800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 4. Τ.Κ. Βροσίνας:  περίπου 6.500 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 5. Τ.Κ. Βρυσούλας: περίπου 3.300 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 6.  Τ.Κ.  Γιουργάνιστας:  περίπου 8.500  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
 7. Τ.Κ. Γκριμπόβου: περίπου 3.900 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 8. Τ.Κ. Γρανίτσας: περίπου 1.500 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
 9.Τ.Κ. Δεσποτικού: περίπου 7.500 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
10. Τ.Κ. Δοβλάς: περίπου 10.200 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
11.  Τ.Κ.  Εκκλησοχωρίου:   περίπου 6.000 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
12. Τ.Κ. Ζαλόγγου: περίπου 15.800 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
13.  Τ.Κ.  Καλοχωρίου: περίπου 5.490  στρ.  όπου  θα  βόσκουν  ελεύθερα  και
ανάμεικτα  μικρά  και  μεγάλα  ζώα,  λόγω  αδυναμίας  χωρισμού  των  βοσκών  σε
τμήματα. 
14. Τ.Κ. Κουρέντων: περίπου 6.500 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
15. Τ.Κ. Πολυδώρου: περίπου 7.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
16. Τ.Κ. Ραδοβιζίου: περίπου 8.400 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
17. Τ.Κ. Ριζού: περίπου 3.000 στρ. όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα μικρά
και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
18. Τ.Κ. Φωτεινού: περίπου 1.300 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα και ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
19.  Τ.Κ.  Χίνκας:  περίπου 8.500 στρ.  όπου θα βόσκουν ελεύθερα  και  ανάμεικτα
μικρά και μεγάλα ζώα, λόγω αδυναμίας χωρισμού των βοσκών σε τμήματα. 
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  276/2015
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.
                                                     Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου
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