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                                                Ανακοίνωση  
    Ο  Δήμος Ορχομενού  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ΔΗΜΟΤΕΣ του 
Δήμου Ορχομενού , που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στους Δημοτικούς 
βοσκοτόπους, κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015, να υποβάλλουν αίτηση – 
υπεύθυνη δήλωση. 
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα φαίνεται ο ακριβής αριθμός κατά είδος, των μικρών και 
μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στους βοσκότοπους των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου μας. 
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις  09-01-2015 έως 28 Φεβρουαρίου  2015  
στην  Αρμόδια Υπηρεσία του  δήμου ( Υπεύθυνος Υπάλληλος:  Γιώργος Καλαμπαλίκης  
τηλ :22613-51135) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τις Τοπικές Ενότητες 
Ακραιφνίου και Κοκκίνου οι Αιτήσεις θα γίνονται στο Ακραίφνιο , στον κο   Δημήτρη 
Νίκα  ( τηλ 22680-31214 ) . 
Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη ή η λανθασμένη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των κτηνοτρόφων σημαίνει ότι τα ποίμνιά τους βόσκουν 
αυθαίρετα και οι ίδιοι θα υπόκεινται στις συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία . 
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1. Θεωρημένο Φωτοαντίγραφο του Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης ή Βεβαίωση 
από το Κτηνιατρείο  
2.   Βεβαίωση από τον Τοπικό Πρόεδρο που να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει προβεί από 
προηγούμενη χρήση του βοσκοτόπου σε ενέργειες περίφραξης , καλλιέργειας , με 
μηχανήματα ή άλλα μέσα , δεν έχει κάνει ρίψη λιπασμάτων ‘η φυτοφαρμάκων ή ενέργειες 
αποψίλωσης , με μηχανήματα ή άλλα μέσα , ή φωτιά και γενικά δεν έχει κάνει ενέργειες 
καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας .Σε περίπτωση που ο αιτών έχει 
κάνει παρεμβάσεις στον βοσκότοπο περιγράφονται από τον Τοπικό Πρόεδρο πάνω στην 
Βεβαίωσή του.    

3 .Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του αιτούντα στην οποία δηλώνει ότι:¨ δεν 
θα προβεί κατά την χρήση του βοσκοτόπου σε ενέργειες περίφραξης , καλλιέργειας με 
μηχανήματα ή άλλα μέσα  , δεν θα κάνει ρίψη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων  ή ενέργειες 
αποψίλωσης , με μηχανήματα ή άλλα μέσα ή φωτιά και γενικά δεν θα κάνει ενέργειες 
καταπάτησης του βοσκοτόπου καμιάς τοπικής κοινότητας ¨.     

4 . Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας  

5  . Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας επί τριετίας κατοίκου . Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι: Ο 
αριθμός ταυτότητας, ο ΑΦΜ, και το τηλέφωνο κάθε ενδιαφερόμενου 
Τα ίδια δικαιολογητικά ισχύουν και για τους ετεροδημότες  

Επιπλέον για τους νέους κτηνοτρόφους απαιτείται φωτοαντίγραφο της απόφασης έγκρισης 
του επενδυτικού σχεδίου , το ίδιο ισχύει σε περίπτωση έγκρισης σχεδίου βελτίωσης 

 Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν τα ανωτέρω τότε δεν μπορεί να 
χορηγηθεί στον αιτούντα κτηνοτρόφο δημοτικός βοσκότοπος . 



Αν διαπιστωθεί ότι ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας βεβαίωσε ψευδώς εις βάρος του 
δήμου τότε ο Πρόεδρος θα διώκεται για παράβαση καθήκοντος.       
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