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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής                                           

             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958 (ΦΕΚ 
66/58 τ. Α), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με το άρθρο 1 του Ν. 1080/80 και το 
άρθρο 16 του Ν. 2130/93 με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το 
δικαίωμα βοσκής σε δημότες που κάνουν χρήση βοσκοτόπων με περισσότερα από 
10 μικρά και 4 μεγάλα ζώα. Το δικαίωμα καθορίζεται κατά κεφαλή ζώου και δεν 
μπορεί να ορισθεί κατώτερο των 0,20€ (70 δρχ) και ανώτερο των 0,30€ (120 δρχ.) για 
κάθε μικρό ζώο, ούτε κατώτερο των 0,30€ (120 δρχ.) και ανώτερο των 0,53 € (180 
δρχ.) για κάθε μεγάλο ζώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019: 
«Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής 
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται 
από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των 
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 
συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει 
τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων». 
            Με την αρ. 748/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε  η μη 
αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής σε όσους κάνουν χρήση βοσκοτόπων με 
περισσότερα από 10 μικρά και 4 μεγάλα ζώα στο Δήμο Βέροιας για το έτος 2020, ως 
εξής:
1)  Σε 0,30 €   για κάθε μικρό ζώο.
2)  Σε 0,50 €   για κάθε μεγάλο ζώο.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βέροιας να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη του 
δικαιώματος βοσκής  για κάθε Δημοτική Ενότητα για το έτος 2021. 
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