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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  235/2016 
 
«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή 
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της 
βοσκής». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/13.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  δέκα εννέα (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 5. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 6. Κόκκορης Παναγιώτης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ 
Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος αποχώρησε η δημ. σύμβουλος κα Δουμάνη Σοφία, 
ενώ ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας Χουσάκος Δημήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (ΦΕΚ 2848 Β΄/ 7-9-2016) Απόφαση 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, 
συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής 
δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης», η οποία περιλαμβάνει: 

Άρθρο 1  
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής 

(περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015). 
1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας η επιτροπή της περ. γ της παρ. 

5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή». 
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από: 
α) Ένα υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. 
β) Ένα εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, 

υπάλληλο ή αιρετό με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. 
γ) Ένα υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τον 
αναπληρωτή του ως μέλος. 

Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του, που θα 
συμμετάσχει στη σύνθεση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφορούν βοσκήσιμες 
γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 

2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των μελών της είναι μέχρι την έγκριση των 
διαχειριστικών σχεδίων. 

3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδικεύονται ως εξής: 
α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων 

γαιών που πραγματοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 
942) όπως ισχύει και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται, 
σε συσχέτιση με τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων. 

β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων βόσκησης 
επιλέξιμων ή/και μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε 
ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί 
αναδασωτέα, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας, 

γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή/και κτηνοτρόφους που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα το οποίο 
προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τυχόν αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή εθνικών 
πρωτοβουλιών ή/και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. 

δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβαδού της κατανεμηθείσας έκτασης 
επιλέξιμης βοσκήσιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 της 
υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας 
απόφασης. 

ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης σε 
εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμβάνει τη γνώμη της οικείας Δ/νσης ή 
Τμήματος πολιτικής γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ και της οικείας 
κτηνοτροφικής οργάνωσης. 

5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περιφερειάρχη ολοκληρώνεται εντός 30 
εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 

6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής τηρούνται και κατά τη μεταβατική περίοδο 
μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 
«επιλεξιμότητα κτηνοτρόφων» και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 
873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6 παρ. 1 εδάφιο β και 10 του Ν. 
4351/2015. Ειδικά σε περιφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρόφων εκτροφής 
αυτοχθόνων φυλών του άρθρου 6 του Ν. 4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς βοσκότοποι σε 
άμεση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές. 

7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους 
της κατανομής που ελέγχει. 

Εν όψει της συγκρότησης της επιτροπής του ανωτέρου άρθρου 1,  η Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας με το υπ’ αριθ. 
236727/32813/15-09-2016 έγγραφό της, ζητά από το Δήμο μας να ορίσει άμεσα μέλος με τον 
αναπληρωτή του, δεδομένου ότι η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής προβλέπεται να έχει 
υλοποιηθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της Υ.Α.                  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική απόφαση 
επί του θέματος. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 
συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της 
κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής,  τον Αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη και 
αναπληρωτή αυτού τον Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  235/2016. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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