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ΑΠΟΦΑΣΗ  240/2014

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση(7η) της υπ΄άριθμ. 68/2014 απόφαση ΔΣ περί 
«Καθορισμού τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 

έτος 2014» (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ6Ι-ΛΔΚ)

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  1,  2,  58  του  Ν.3852/10   «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. 
Α΄/87/7-6-10)

2. Την  υπ΄άριθμ.  68/2014,  απόφαση  ΔΣ  περί   «Καθορισμού  τρόπου  χρήσης  δημοτικών 
βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014» (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ6Ι-ΛΔΚ), 
με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο   εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο για την σύνταξη και 
τυχών τροποποιήσεων του πίνακα δικαιούχων μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας.

3. Την υπ΄αριθμ.16441/5-12-2014 αίτηση του Αγγέλη Παναγιώτη του Σωτηρίου, κατοίκου 
ΤΚ Μαρμαρίνης , με την οποία ζητά την αύξηση των στρεμμάτων βόσκησης από 438 σε 
588  (αύξηση    150  στρ.)  στρέμματα  στον  πίνακα  νομέων  δικαιώματος  βοσκής  στον 
βοσκότοπο της  ΤΚ Μαρμαρίνης 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μαρμαρίνης
5. Το γεγονός ότι υπάρχει περίσσεια βοσκοτόπου στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε – τροποποιούμε (7η) την υπ΄άριθμ. απόφαση 68/2014 απόφαση ΔΣ 
περί  «Καθορισμού τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος 
βοσκής για το έτος 2014» (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩ6Ι-ΛΔΚ),  και διαθέτουμε δικαίωμα βοσκής 
2014 : 

- στον  Αγγέλη  Παναγιώτη  του  Σωτηρίου,  κατοίκου  ΤΚ  Μαρμαρίνης  ,  εκτάσεως  588 
στρεμμάτων από τον βοσκότοπο της ΤΚ Μαρμαρίνης για την βόσκηση των 49 βοοειδών 
(36 μεγαλύτερα των 24 μηνών και 13 μεταξύ 6 και 24 μηνών) τα οποία εισάγονται στον 
πίνακα νομέων 2014 της ΤΚ Μαραμρίνης

Αφού  συντάχθηκε  η  παρούσα  υπογράφεται,  αναρτάται  στο  πρόγραμμα  «Δι@ύγεια»,  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdthest/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/apdthest/


Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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