
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 

Νο 23/22-11-2011 
 

Αριθ.Αποθ.  246/2011 

ΘΔΜΑ:  Διζήγηζη προς ηο Γημοηικό σμβούλιο περί καθοριζμού ηιμών 
δικαιώμαηος βοζκής ζηα όρια ηοσ Γήμοσ Μονεμβαζιάς. 
   
       Σηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  22-11-2011  εκέξα Τξίηε  θαη ώξα 10:30 π.κ. ζην Δεκνηηθό 

Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 

Μνλεκβαζηάο,  ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.  25797/16-11-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 

επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Τξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξόεδξνο)                 Καλείο         

2.Φξηζηάθνο Σηαύξνο (Αληηπξόεδξνο)                             

3.Ιαηξόπνπινο Δεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λύξαο Φαξάιακπνο 

6.Μαξνύζεο Φαξάιακπνο 

 

7.Φαξακήο Αληώλεο                                                                                                                                                                                                                                                                

 
     Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θ. Δειήγηαλλε Νηθόιαν. 
 
       Γηα ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. Πξόεδξνο ηεο ΟΕ  έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηεο ηα εμήο: 
      Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ. δ Ν.3852/10 ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ….  δ) 
εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη 
εηζθνξώλ. 
      Σπλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο ΟΕ ηελ εηζήγεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
παξνύζαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ηη ίζρπε ζηνπο πξώελ Δήκνπο θαη λπλ Δεκνηηθέο 
Ελόηεηεο ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο, θαη ελ ζπλερεία εηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκό εληαίαο 
ηηκήο δηθαηώκαηνο βνζθήο ζηνλ Δήκν Μνλεκβαζηάο θαη ζπγθεθξηκέλα :  
 
Για ηοσς δημόηες ηοσ Γήμοσ Μονεμβαζιάς 



 Μέρξη ην όξην ηεο Μηθξήο θηελνηξνθίαο : 0,35€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,53€ γηα 
θάζε κεγάιν δών . 

 Γηα ηε κεγάιε θηελνηξνθία  0,40€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,53€ γηα θάζε κεγάιν 
δών.      

Για ηοσς  Δηεροδημόηες 
 Μηθξή θηελνηξνθία 0,45€ γηα θάζε κηθξό  δών  θαη 0,90€ γηα θάζε κεγάιν δών 
 Μεγάιε θηελνηξνθία 0,55€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,90€ γηα θάζε κεγάιν δών. 
  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν θ. Πξόεδξνο ηεο ΟΕ θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά : 
       Τα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ιακβάλνληαο ππόςε, ηελ εηζήγεζε ηνπ 
πξνέδξνπ,  ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, ηελ αλάγθε 
θαζνξηζκνύ εληαίαο ηηκήο δηθαηώκαηνο βνζθήο ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο, ηηο 
δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 πεξ. δ Ν.3852/10,θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Εηζεγνύληαη πξνο ην Δεκνηηθό ζπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Μνλεκβαζηάο ηνλ 
θαζνξηζκό εληαίαο ηηκήο δηθαηώκαηνο βνζθήο ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ σο εμήο: 
 
 Γημόηες ηοσ Γήμοσ Μονεμβαζιάς 
 Μέρξη ην όξην ηεο Μηθξήο θηελνηξνθίαο : 0,35€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,53€ γηα 

θάζε κεγάιν δών . 
 Γηα ηε κεγάιε θηελνηξνθία  0,40€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,53€ γηα θάζε κεγάιν 

δών.      
Για ηοσς  Δηεροδημόηες 
 Μηθξή θηελνηξνθία 0,45€ γηα θάζε κηθξό  δών  θαη 0,90€ γηα θάζε κεγάιν δών. 
 
 Μεγάιε θηελνηξνθία 0,55€ γηα θάζε κηθξό δών θαη 0,90€ γηα θάζε κεγάιν δών. 
 
          Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην Πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη        όπσο 
πην θάησ.  

     
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 
   ΣΡΗΥΔΗΛΖ ΖΡΑΚΛΖ                               1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 
                                                                       2)ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                       3)ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                                                                       4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΤΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       6)ΥΑΡΑΜΖ ΑΝΣΩΝΖ 
 

Ακριβές Ανηίγραθο 

Ο Γραμμαηέας Ο.Δ.  

 

  Γελήγιαννης Νικόλαος 


