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Από ην 20
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 142/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Βνζθήο Γήκνπ Κάζνπ 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 17:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ κε αξηζκ. 

Πξση. 3532/26-11-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  

ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                           1.- Ζιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο                        2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο                       3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   αλ θαη λόκηκα  

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                             πξνζθιήζεθε. 

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                 ΄΄                

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,            ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄          

10.- Κσλζηαληίλνο Μελάο           ΄΄ 

 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη πξέπεη 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Βνζθήο Γήκνπ Κάζνπ θαη θάιεζε 

ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

 

                                      Α π ν θ α ζ ί δ ε η        Ο κ ό θ σ λ α : 

 

Δγθξίλεη: 

 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΓΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 



Άρθρο 1
ο
 

Ζ νξγαλσκέλε θηελνηξνθία ζην Γήκν καο, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ επηηεξνύκελε βνζθή ησλ 

αηγνπξνβάησλ. θνπόο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ είλαη ε επηβνιή κηαο ζηνηρεηώδνπο ηάμεο 

θαη νξγάλσζεο ηεο πνηκεληθήο αιιά θαη ηεο νηθόζηηεο θηελνηξνθίαο. Γηόηη ζηόρνο ηνπ 

Γήκνπ είλαη ε επίηεπμε ηειηθά ηεο πεξηνξηζκέλεο θηελνηξνθίαο (ζε αξηζκό δώσλ θαη ζε 

ρώξν) θαη ε θαηάξγεζε ηεο ειεύζεξεο βνζθήο. 

Άρθρο 2
ο
 

Όξηα θηελνηξνθηθήο θαη γεσξγηθήο δώλεο 

α. – Οξίδεηαη θηελνηξνθηθή δώλε «ΠΑΝΩ ΓΖ» όπνπ δηεμάγεηαη ε πνηκεληθή θηελνηξνθία 

θαη γεσξγηθή δώλε «ΚΑΣΩ ΓΖ» πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κόλν νηθόζηηα δώα 

β. – Όξην ησλ δύν δσλώλ εθ Αλαηνιώλ πξνο Γπζκάο είλαη: Φραμός τοιτιασμένο 

Παπαγεωργίοσ Ιωάννη – Μύινο Υαηδειηά  – Υείκαξξνο «Δκπαζεηά» - Υσξάθη Ζιία 

αθέιιε – Ππξγηνιίθηα (Άισλα Ζιία Ενύιε) – ηαύινο Δηξήλεο Κακπνύξε – Υσξάθη 

Παπακάξθνπ (ζηεο Μεξηάο ην πνηακό) – Καινγηάλληα – Ακπέιη Νηδνύιαο Νηθνιή Φηιίππνπ 

– Κηλσκαιέο (ζπίηη Βηξγηλίαο Φξαγθνύιε) Ακπέιια Σζνιάθε – Καξακαιιή – Λαηζία 

Σζνπθαιά – Ραρία – Υσξάθηα δεκεηξίνπ Φηιίππνπ – Μακνπδά – θνύξα (Υσξάθη 

Υαηδεκήηξε) – ζην ρείκαξξν Φξάθηε από Κώστα Περσελή. Στην σσνέτεια παλιό λατομίο 

Μοστόποσλοσ Σταύροσ -καναπές- Άγηνο Μελάο – Διπκπίηεο – Αληηπέξαηνο. 

γ. – Ζ νξηνζέηεζε ηεο «ΠΑΝΩ» θαη «ΚΑΣΩ ΓΖ» γίλεηαη κε ηνίρν ή ζπξκαηόπιεγκα, κε 

έμνδα θαη επζύλε ησλ θηελνηξόθσλ, βάζεη ησλ δειώζεσλ εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο θαη 

ηειώλ βνζθήο. 

δ. – Ζ θηελνηξνθηθή δώλε «ΠΑΝΩ ΓΖ» ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα Αλαηνιηθό θαη Γπηηθό κε 

όξην ηνλ πνηακό θπιιά. Σα δώα βόζθνπλ ζε θάζε ηκήκα έλα (1) ρξόλν ελαιιάμ, ελώ ην 

άιιν ηκήκα θαιιηεξγείηαη. 

Ζ κεηαθνξά  ησλ δώσλ ζα γίλεηαη  από ην αλαηνιηθό  ζην δπηηθό ηκήκα θαη αληίζεηα εηεζίσο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ  20
ε
 Ηνπλίνπ έσο θαη ηελ 30 επηεκβξίνπ .  

Άρθρο 3
ο
 

α. – Ζ πεξηνρή ηνπ Άξγνπο, πνπ αλήθεη ζηα όξηα ηεο «ΠΑΝΩ ΓΖ» θαη είλαη πεξηθξαγκέλε 

κε ηνίρν, εμαηξείηαη από ελ θηελνηξνθηθή δώλε θαη ζεσξείηαη γεσξγηθή δώλε θάζε δώνπ θαη 

εθαξκόδεηαη  ην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο . Ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηελ «ΚΑΣΩ ΓΖ». 

β) Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε βόζθεζε εληόο :  

1)ησλ πεξηθξαγκέλσλ ρώξσλ ησλ εθθιεζηώλ Παλαγία Διιέξνπ , Αε Γηώξγε ζηηο Υαδηέο, Αε 

Μάκκα   (πιελ ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζηηο Υαδηέο ). 

2) ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ.    

Άρθρο 4
ο
 

Κάζε δών πνπ δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε εηδηθή ζήκαλζε ζεσξείηαη αδέζπνην ζα 

ζπιιακβάλεηαη θαη ζα δεκνπξαηείηαη. Σα έζνδα  ζα επελδύνληαη από ην  Γήκν Κάζνπ ζε 

έξγα , κειέηεο θαη θαιιηέξγεηεο   γηα ηελ γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε . Γηθαίσκα 

βνζθήο ζα ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο κόληκνπο θαηνίθνπ ηνπ λεζηνύ κε ηζνκεξή θαηαλνκή 



ζύκθσλα κε ην όξην επηιέμηκσλ θαη κέρξη 150 δώα αλά ελ ελεξγεία θηελνηξόθν θαη  100 αλά  

ζπληαμηνύρν. 

Απαγνξεύεηαη ε κεκνλσκέλε ρξήζε ησλ ζηεγάζηξσλ θαη ησλ δεμακελώλ ηνπ Γήκνπ θαζώο 

θαη ε ηπρόλ παξεκβάζεηο ζε απηέο. 

Άρθρο 5
ο
 

                                                                  ΟΗΚΟΗΣΑ 

α. – Κάζε νηθνγέλεηα πνπ θαηνηθεί κόληκα ζην λεζί θαη δελ θαηέρεη κέινο ηεο πνηκεληθά δώα, 

κπνξεί λα έρεη ζπλνιηθά δέθα (10) δώα κεγάια ζηε δσή. Σα δώα ζα κεηξώληαη πάληα  ζην 

ηέινο ηνπ 7
νπ

 κήλα θάζε ηξέρνληνο έηνπο .Σα δώα ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 15 δώα 

κηθξά θαη κεγάια. 

β. – Σα νηθόζηηα ζα ζθξαγίδνληαη ζην απηί, κε εηδηθό ζήκα από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.. 

γ. – Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ νηθόζηησλ ζα είλαη πεξηθξαγκέλνη ηδηόθηεηνη ή εθκηζζσκέλνη 

ρώξνη (από πέηξα ή πιέγκα) εθηόο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκώλ ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα θαη ζε 

αθηίλα 200 κέηξσλ από ην Αεξνδξόκην ,ρνιεία , Ηεξνύο Νανύο ,Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα 

Γήπεδα , Παξαιίεο, Αξραηνινγηθνύο Υώξνπο  θαη Νεθξνηαθεία θαη  ζα γίλνληαη κε άδεηα ηνπ 

Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηκήκαηνο Τγηεηλήο (απόζηαζε, κεγέζε, κνξθή). 

Άρθρο 6
ο
 

Γεσξγηθή δώλε – Αλαδαζσηέεο πεξηνρέο 

Α.- Κηελνηξόθνη πνπ ζέινπλ λα βάινπλ δώα ηνπο ζε ηδηόθηεηα ρσξάθηα ηνπο (εθηόο 

νηθηζκώλ) κεηά ην ζέξνο, εθνδηάδνληαη κε  εηδηθή άδεηα από ην Γήκν. 

Καη’ εμαίξεζε ζηα εληόο νηθηζκνύ θαιιηεξγήζηκα αγξνηεκάρηα ζα ρνξεγείηαη Άδεηα από ην 

δήκν θαη εθηόο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ εθόζνλ ε  πιεζηέζηεξε νηθία βξίζθεηαη ζε αθηίλα 

ηνπιάρηζηνλ 100 κέηξα.  

Άρθρο 7
ο
 

Πξνζηαζία ζάκλσλ 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά θαη ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν, κε παξάιιειε έγθιηζε ηνπ Γήκνπ θαηά 

ηνπ παξαβάηε, ε θνπή κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη ε εθξίδσζε ρίλσλ, αζπκαδηώλ, αζηνηώλ, 

θ.ι.π. ζάκλσλ κε ζθνπό λα δνζνύλ σο ηξνθή ζε δώα. 

Άρθρο 8
ο
 

Βεβαίσζε παξαβάζεσλ 

Α. Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ: Κάζε δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζε 

θαιιηέξγεηεο ηδησηώλ, βόζθεζε δώσλ ζηελ απαγνξεπκέλε γεσξγηθή γε (Αλαηνιηθό ή Γπηηθό 

ηκήκα θαηά πεξίπησζε) αξηζκόο νηθόζηησλ ή ζηαβιηζκέλσλ πάλσ από ην επηηξεπόκελν, 

βόζθεζε δώσλ ζηηο αλαδαζσηέεο πεξηνρέο, θνπή ή εθξίδσζε ζάκλσλ. 

Β. Ζ βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο θαη ε επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ γίλεηαη από ηνλ Γήκαξρν, ηα 

αξκόδηα όξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο ή ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο επηηξνπήο  Πξσηνγελή 

ηνκέα θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. Γηα ηελ παξάβαζε επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν 



πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ελώ παξάιιεια ν Γήκνο αζθεί 

θαη έγθιηζε θαηά πεξίπησζε. Σα πξόζηηκα πιεξώλνληαη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

Άρθρο 9
ο
 

Πξόζηηκα – Κπξώζεηο 

Α. Σα πξόζηηκα πνπ επηβάιινληαη θαηά πεξίπησζε είλαη: Πνηκεληθά δώα ζηελ απαγνξεπκέλε 

γεσξγηθή δώλε 10,00 € θαηά θεθαιή θαη θαζ’ ππνηξνπή 20,00€. 

Οηθόζηηα ή ζηαβιηζκέλα δώα άλσ ηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ 10,00€  θαηά θεθαιή θαη θαζ’ 

ππνηξνπή 20,00€. 

 Πξόθιεζε δεκηάο ζε θαιιηέξγεηεο, πάξθα, αλαδαζσηέεο πεξηνρέο θ.ι.π. επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν θαη’ εθηίκεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή  ηεο επηηξνπήο Πξσηνγελή ηνκέα κε 

ειάρηζην πνζό ηα 200,00 €. Καζ’ ππνηξνπή ην εθάζηνηε επηβαιιόκελν πξόζηηκν ζα 

δηπιαζηάδεηαη . 

Δίλαη δπλαηόλ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, λα βεβαησζνύλ πεξηζζόηεξεο παξαβάζεηο νπόηε 

επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ηα αλάινγα πξόζηηκα. 

Β. Δίλαη δπλαηό ζηνπο παξαβάηεο λα επηβιεζνύλ θαη άιινπ είδνπο θπξώζεηο, όπσο π.ρ. κε 

έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ δηάθνξεο επηδνηήζεηο (εμηζσηηθή, επηιέμηκα θ.ι.π.) 

θαη αλαζηνιή ελνηθίαζεο βνζθνηόπσλ. 

Άρθρο 10
ο
 

Σελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αλαιακβάλνπλ ν Γήκαξρνο κε ηα αξκόδηα 

δεκνηηθά όξγαλα, ε επηηξνπή Πξσηνγελή ηνκέα, ε Τπεξεζία Αγξνθπιαθήο θαη ε 

Αζηπλνκηθή Αξρή κε ηα εληεηαικέλα πξνο ηνύην όξγαλα. 

Άρθρο 11
ο
 

Α. Ζ παξνύζα δηάηαμε θαηαξγεί όινπο ηνπο πξνεγνύκελνπο θαλνληζκνύο ηνπ Γήκνπ πεξί 

αγξνλνκηθώλ δηαηάμεσλ, πεξί νξηζκνύ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δώλεο θ.ι.π. 

Β. Ο παξώλ θαλνληζκόο ηζρύεη από ηελ εκ/λία έγθξηζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ννκνύ 

δσδ/ζνπ (α/α απόθαζεο 46/2004, έγθξηζεο 607/6.7.2004) 

 

        Ζ απόθαζε πήξε α.α.  142/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ                       Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΑ                      ππ: Φ.Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                        Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                               ΦΩΣΔΗΝΖ Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 


