
Π ΡΑΚ Τ Ι ΚΟ
 της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 17/23.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι 
παρίσταται  ο  Δήμαρχος κ.  Αστέριος Ζωγράφος και  ότι  σε  σύνολο 27 δημοτικών 
συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Λιόντας Γεώργιος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία
5 Ζούνη Στέλλα
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκη

ς
Χρυσόστομ
ος

10 Κοντογιώργ
ης

Δημήτριος

11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδη

ς
Χρήστος

13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκολόης Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Βορδός Χρήστος
4 Δήμητσας Δημήτριος
5 Λακρός Αλέξανδρος
6 Πύρρος Ιωάννης
7 Σταμούδης Ελευθέριος

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για 
την τήρηση των πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 6ο έκτακτο     Αίτηση- Καταγγελία βοσκών Γεροπλατάνου
Αριθμός Απόφασης : 323
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος 
το 6ο  κατεπείγον θέμα,  και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο 
όσο και από το σώμα ότι  ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί  το θέμα ως έκτακτο, 
ανέφερε ότι:  “  Υπάρχει  έγγραφη αναφορά – καταγγελία του Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημητρίου, όπου πληροφορεί το Δ.Σ. για τις 
κινήσεις  κοπαδιών  από  την  Παλαιόχωρα  σε  δημοτική  έκταση  Γεροπλατάνου. 
Αναλυτικότερα, διαβάζω την αναφορά: 

Στις 6 Αυγούστου 2012 μαζί με τον υδρονομέα του Δήμου, Καμπούρη Νικόλαο,  
συναντήσαμε στην περιοχή «κρανιές» την οικογένεια Τσιότρα από την Παλαιοχώρα να  
βόσκει το κοπάδι της σε δημοτική έκταση του Γεροπλατάνου.

Το ίδιο συνέβη στις 8 και στις 10 Αυγούστου .
Επίσης, στις  12 Αυγούστου 2012  μαζί με τον Μιχάλα Χρήστο, υπάλληλο του 

Δήμου γύρω στις 6 το απόγευμα τους συναντήσαμε στη δημοτική έκταση ανάμεσα στο  
«ζυγό» και «παναγιώτη».

Την  προηγούμενη  εβδομάδα στην  περιοχή  «τσιομπανοί»  συνάντησα  τους 
γιους του Αθανασίου Βαρβαριώτη από την Παλαιοχώρα να βόσκουν το κοπάδι τους.

Τέλος,  ακόμα και  σήμερα,  28 Αυγούστου στις  12  το  μεσημέρι  η  οικογένεια 
Τσιότρα  (Μαρία και Κωνσταντίνος Τσιότρας -700 ζώα όπως έχουν δηλώσει) έβοσκε το  
κοπάδι της σε δημοτική έκταση στην τοποθεσία «βρασταμνός» στο Γεροπλάτανο.

Αυτά  τα  γεγονότα  συμβαίνουν,  συνέχεια,  όχι  μόνο  τις  συγκεκριμμένες 
ημερομηνίες που αναφέρονται αλλά κατ΄ εξακολούθηση παρότι έχουν γίνει συστάσεις, 
οχλήσεις και έγγραφες αναφορές.

Τα παράπονα των Γεροπλατανιωτών βοσκών είναι καθημερινά με αποτέλεσμα 
να έχει δημιουργηθεί κλίμα διχόνοιας στα Ζερβοχώρια.

Έχετε όλοι στα χέρια σας την ονομαστική αναφορά κτηνοτρόφων καθώς και τις 
ημερομηνίες καταγραφής της εν λόγω μετακίνησης, οπότε κάνοντας χρήση τις διατάξεις 
των  άρθρων  5,  6  και  7  του  από  24.9/20.10.1958  Β.Δ/τος  όπως  τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν  και  αντικαταστάθηκαν  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων 31  και  32  του 
Ν.Δ/τος  4260/1962, του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 703/1970, του άρθρου 1 του Ν.1080/80, 
του  άρθρου  16  παρ.5  του  Ν.2130/93  που  αφορούν  στην  αυθαίρετη  βόσκηση, 
καλούμαστε  να  επιβάλλουμε  πρόστιμο  όχι  μεγαλύτερο  του  διπλάσιου αυτού  που 
καθορίστηκε για τη νόμιμη χρήση των βοσκών (άρθρο 32 παρ. 1 Ν.Δ/μα 4260/62.”

Στην συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την αναφορά – καταγγελία του 

Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γεροπλατάνου κ. Σεραφείμ Δημητρίου,  τις διατάξεις 
των  άρθρων  5,  6  και  7  του  από  24.9/20.10.1958  Β.Δ/τος  όπως  τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.Δ/τος 
4260/1962, του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 703/1970, του άρθρου 1 του Ν.1080/80, του άρθρου 
16 παρ.5 του Ν.2130/93 που αφορούν στην αυθαίρετη βόσκηση και μετά από διαλογική 
συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιβολή προστίμου αυθαίρετης βόσκησης στην Τοπική Κοινότητα 
Γεροπλατάνου στα ονόματα: 

• ΤΣΙΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του Τριαντάφυλλου,   με ΑΦΜ 108918076, κάτοχο 350 
ζώων,  ποσού  διπλάσιου  του  δικαιώματος  βόσκησης,  ήτοι 
τριακοσίων δέκα ευρώ (2*155,00 €= 310,00 €), για κάθε φορά που 
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καταγράφηκε  η  παράνομη  βόσκηση  δηλ:  στις  6  -  8  -10  -12  -28  

Αυγούστου , οπότε σύνολο ποσού 5*310,00 €= 1550,00 €

• ΤΣΙΟΤΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  Γρηγορίου,   με  ΑΦΜ  075088859,  

κάτοχο 350  ζώων,  ποσού διπλάσιου του  δικαιώματος βόσκησης,  

ήτοι τριακοσίων δέκα ευρώ (2*155,00 €= 310,00 €), για κάθε φορά  

που καταγράφηκε η παράνομη βόσκηση δηλ: στις 6 - 8 -10 -12 -28 

Αυγούστου , οπότε σύνολο ποσού 5*310,00 €= 1550,00 €

• ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Σ  του  Αθανασίου,  με  ΑΦΜ 

057136608,  κάτοχο 270 ζώων, ποσού διπλάσιου του δικαιώματος  

βόσκησης, ήτοι διακόσια τριάντα ευρώ (2*115,00 €= 230,00 €), για  

κάθε φορά που καταγράφηκε η παράνομη βόσκηση δηλ:  στις 20 

Αυγούστου, οπότε σύνολο ποσού 230,00 €

• ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   του  Αθανασίου,  με  ΑΦΜ  077438269,  

κάτοχο 280  ζώων,  ποσού διπλάσιου του  δικαιώματος βόσκησης,  

ήτοι διακόσια σαράντα ευρώ (2*120,00 €= 240,00 €), για κάθε φορά  

που καταγράφηκε η παράνομη βόσκηση δηλ:  στις 20 Αυγούστου,  

οπότε σύνολο ποσού 240,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 323/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 28-9-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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