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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 124/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 29-5-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 12ο: Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.86/2012  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου και συμπλήρωση (2η) της υπ’ αριθμ.64/2012 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τρόπου χρήσης 
δημοτικών  βοσκοτόπων  και  επιβολή δικαιώματος  βοσκής  για  το 
έτος 2012».

Στην  Αγιά σήμερα  29/5/2012,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  3:00 μμ. στην  αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  7177/24-5-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 29/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης,  μετά  από  ενημέρωση  του  Προέδρου  προς  τους  Δημοτικούς 
Συμβούλους  και  τους  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε  στις 28/5/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος 7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος 15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος 21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος 25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

Απόντες
6. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 7. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
8. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 9. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) 19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Σπανός  Ιωάννης  και  Παπακώστας 
Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010,  τη  συζήτηση  του  θέματος  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο 
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

Επίσης, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα της συνεδρίασης 
με την εξής σειρά: 1ο ΕΗΔ, 22ο, 3ο, 1ο , 2ο , 4ο έως και 21ο ημερήσιας διάταξης.

Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον γεωπόνο του Γραφείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, Παπακώστα Δημήτριο, που εισηγούμενος 
το  12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου,  τα 
εξής:

Θέμα 12ο: Τροποποίηση  της  υπ’αριθμ.86/2012  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου και συμπλήρωση (2η) της υπ’ αριθμ.64/2012 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τρόπου χρήσης 
δημοτικών  βοσκοτόπων  και  επιβολή δικαιώματος  βοσκής  για  το 
έτος 2012».

«Σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Το Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 66/58 τεύχος Α)
 Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 703/1970
 Το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 31 και 32 του Ν.Δ. 4260/62 (ΦΕΚ 186/12.11.62 τευχος Α΄)
 Το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/1995 τεύχος Α΄)
 Το άρθρο 8 του Ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279/1979 τεύχος Α΄)
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 Το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2130/1993
 Το άρθρο 3 έως 5 του Ν. Δ. 318/69
 Το Ν.Δ. 86/69
 Το Ν. 1734/87
 Το άρθρο 182 του Ν. 3463/06

Και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ.6336/10-5-2012 αίτηση του Ριζάκη Ματθαίου του Δημητρίου να του  

παραχωρηθεί  η  χρήση  βοσκοτόπου  768  στρέμματα  από  την  ΤΚ  Ομολίου  αντί  
171,43 στρέμματα που του είχαν παραχωρηθεί (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

2. Την υπ’ αριθμ.6335/10-5-2012 αίτηση του Ριζάκη Νικολάου του Δημητρίου να του  
παραχωρηθεί  η  χρήση  βοσκοτόπου  768  στρέμματα  από  την  ΤΚ  Ομολίου  αντί  
171,43 στρέμματα που του είχαν παραχωρηθεί (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

3. Την υπ’ αριθμ.6901/21-5-12 της Ασπασίας Μυλωνά του Αθανασίου να εισάγει μία  
αγελάδα στον βοσκότοπο του ΤΚ Ομολίου  και να της παραχωρηθεί βοσκότοπος 50  
στρεμμάτων.

4. Την  υπ’  αριθμ.6900/21-5-12  της  Μαρίας  Μυλωνά  του  Ιωάννη  να  εισάγει  μία  
αγελάδα στον βοσκότοπο του ΤΚ Ομολίου  και να της παραχωρηθεί βοσκότοπος 50  
στρεμμάτων.

5. Την υπ’ αριθμ.6931/21-5-12 του Δημητρίου Μυλωνά του Δρόσου να εισάγει δύο  
αγελάδες στον βοσκότοπο του ΤΚ Ομολίου  και να του παραχωρηθεί βοσκότοπος  
100 στρεμμάτων.

6. Την υπ’ αριθμ.6157/8-5-12 αίτηση του Πουρέγκα Κων/νου του Στυλιανού να του  
παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Αμυγδαλής συνολικά 100 στρέμματα αντί 20 που  
του είχαν παραχωρηθεί για την βόσκηση των δύο αλόγων του.

7. Την υπ’ αριθμ.6634/15-5-2012 αίτηση του Πουρέγκα Ιωάννη του Ζήση να εισάγει  
επιπλέον τριάντα (30) αίγες στον βοσκότοπο της ΤΚ Αμυγδαλής  αντί  διακόσια 
πενήντα (250)  που είχε δηλώσει εξαρχής.

8. Την υπ’ αριθμ.6615/15-5-2012 αίτηση του Μπούτλα Γεωργίου του Αργυρίου να του  
παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Αμυγδαλής συνολικά 1270 στρέμματα αντί 784 
που του είχαν παραχωρηθεί για την βόσκηση των 77 βοοειδών του και των τριών  
αλόγων του

9. Την υπ’ αριθμ.6633/15-5-2012 αίτηση της Τζιμούρτου Σταυρούλα του Ιωάννη να 
διαγραφεί απόν πίνακα νομέων 2012 της ΤΚ Αμυγδαλής λόγω μη ύπαρξης ζωικού 
κεφαλαίου.

10. Την υπ’ αριθμ.6666/16-5-2012 αίτηση της Γιαννακού Ευτυχίας του Δημητρίου να  
εισάγει διακόσια εξήντα πέντε  (265) πρόβατα στον βοσκότοπο της ΤΚ Δήμητρας.

11. Την υπ’ αριθμ.6831/18-5-12 αίτηση του Γκλέτου Γεωργίου του Σταύρου να του  
παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Σωτηρίτσας συνολικά 100 στρέμματα αντί  20 
που του είχαν παραχωρηθεί για την βόσκηση των 2 αλόγων του.

12. Την υπ’ αριθμ.6830/18-5-12 αίτηση της Γκλέτου Σταυρούλα του Γεωργίου να της  
παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Σωτηρίτσας συνολικά 260 στρέμματα αντί 170  
που της είχαν παραχωρηθεί για την βόσκηση των 17 αλόγων της.

13. Την υπ’ αριθμ.6484/14-5-2012 αίτηση του Μυλωνά Γεωργίου του Δημητρίου να  
του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Ομολίου συνολικά 250 στρέμματα για την 
βόσκηση των συνολικά 5 αγελάδων του .

14. Την υπ’ αριθμ.7438/28-5-2012 αίτηση του Βαζάκα Ευθυμίου του Αστερίου να του 
παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ  Στομίου  συνολικά  220  στρέμματα  για  την  
βόσκηση των συνολικά 35 αιγοπροβάτων του .
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15. Την υπ’ αριθμ.6485/14-5-2012 αίτηση του Πάνου Ευριπίδη του Χρήστου να του 
παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ  Καστρίου  συνολικά  50  στρέμματα  για  την  
βόσκηση των συνολικά 7 προβάτων του .

16. Την υπ’ αριθμ.5304/11-4-2012 αίτηση του Τζίκα Νικολάου του Κων/νου να του  
παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ  Ελάφου  συνολικά  600  στρέμματα  για  την 
βόσκηση των συνολικά 80 αιγών του.

17. Την υπ’ αριθμ.6486/14-5-2012 αίτηση του Σωτηρίου Αχιλλέα του Αποστόλου να 
του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Ανατολής συνολικά 3300 στρέμματα για την  
βόσκηση των συνολικά 194 βοοειδών του (95 >24μηνών και 99<24μηνών).

18. Την υπ’ αριθμ.5838/30-04-2012 αίτηση του Σωτηρίου Κων/νου του Αποστόλου να  
του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Ανατολής συνολικά 3400 στρέμματα για την  
βόσκηση των συνολικά 166 βοοειδών του (78 >24μηνών και 88<24μηνών).

19. Τις  σχετικές  αποφάσεις  των  τοπικών  συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Αμυγδαλής,  Ομολίου,  Στομίου,  Σωτηρίτσας,  Δήμητρας,  Καστρίου,  Ελάφου,  
Ανατολής για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των δημοτικών βοσκοτόπων και  
επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

20. Τους  βοσκήσιμους  τόπους  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  Αμυγδαλής,  Ομολίου,  
Στομίου,  Σωτηρίτσας,  Δήμητρας,  Καστρίου,  Ανατολής,  Ελάφου των οποίων την  
κυριότητα, νομή ή χρήση έχει ο Δήμος Αγίας.

21. Την  υπ’  αριθμ.  86/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:Β49ΛΩ6Ι-
ΩΜ9) «Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.64/2011 αποφ. ΔΣ με τίτλο: Καθορισμός τρόπου  
χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 2012» .

Εισηγούμαστε:  να διαθέσει  την  χρήση βοσκής,  ο  Δήμος  μας  στους  κάτωθι  τα  
εξής:
1. Στον  Ριζάκη  Ματθαίο  του  Δημητρίου  596,57  επιπλέον  στρέμματα  από  τον 

βοσκότοπο ΤΚ Ομολίου για την βόσκηση των ζώων (160αιγοπροβάτων) δηλαδή  
σύνολο 768 στρέμματα (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

2. Στον  Ριζάκη  Νικόλαο  του  Δημητρίου  596,57  επιπλέον  στρέμματα  από  τον  
βοσκότοπο ΤΚ Ομολίου για την βόσκηση των ζώων (160 αιγοπροβάτων) δηλαδή  
σύνολο 768 στρέμματα (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

3. Στην  Ασπασία Μυλωνά του Αθανασίου της επιτρέπει  να εισάγει μία αγελάδα στον 
βοσκότοπο του ΤΚ Ομολίου  και να της παραχωρηθεί βοσκότοπος 50 στρεμμάτων.

4. Στην  Μαρία  Μυλωνά  του  Ιωάννη  της  επιτρέπει   να  εισάγει  μία  αγελάδα  στον 
βοσκότοπο του ΤΚ Ομολίου  και να της παραχωρηθεί βοσκότοπος 50 στρεμμάτων.

5. Στον Δημήτριο Μυλωνά του Δρόσου του επιτρέπει  να εισάγει δύο αγελάδες στον  
βοσκότοπο  του  ΤΚ  Ομολίου   και  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  100  
στρεμμάτων.

6. Στον Πουρέγκα Κων/νο του Γεωργίου 80 στρέμματα επιπλέον από τον βοσκότοπο 
της  ΤΚ  Αμυγδαλής  δηλαδή  σύνολο  100   στρέμματα  για  την  βόσκηση  των  δύο  
αλόγων του.

7. Στον Πουρέγκα Ιωάννη του Ζήση να εισάγει για βόσκηση στον βοσκότοπο της ΤΚ  
Αμυγδαλής  επιπλέον  30  αίγες  δηλαδή  συνολικά   280 αίγες  και  τρεις  χοίροι  με  
βοσκότοπο τον ήδη παραχωρημένο 630 στρέμματα.

8. Να διαγραφεί από τον πίνακα νομέων 2012, της ΤΚ Αμυγδαλής η κ. Τζιμούρτου  
Σταυρούλα του Ιωάννη. 

9. Στον Μπούτλα Γεώργιο του Αργυρίου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ  
Αμυγδαλής συνολικά 1270,00 στρέμματα αντί 784,00 που του είχαν παραχωρηθεί  
για την βόσκηση των 77 βοοειδών του και των τριών αλόγων του.
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10. Στην Γιαννακού Ευτυχία του Δημητρίου να εισάγει για βόσκηση στον βοσκότοπο 
της ΤΚ Δήμητρας  διακόσια εξήντα πέντε  (265) πρόβατα στον βοσκότοπο της ΤΚ  
Δήμητρας με αναλογούντα βοσκότοπο 397,50 στρέμματα.

11. Στην Γκλέτου Σταυρούλα του Γεωργίου, 90 στρέμματα επιπλέον από τον βοσκότοπο  
της ΤΚ Σωτηρίτσας δηλαδή σύνολο 260 στρέμματα για την βόσκηση των 17 αλόγων  
της.

12. Στον Γκλέτο Γεώργιο του Σταυρού, 80 στρέμματα επιπλέον από τον βοσκότοπο της  
ΤΚ Σωτηρίτσας δηλαδή σύνολο 100 στρέμματα για την βόσκηση των  2 αλόγων 
του.

13. Στον Μυλωνά Γεωργίου του Δημητρίου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ  
Ομολίου συνολικά 250 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 5 αγελάδων του 

14. Στον  Βαζάκα  Ευθύμιο  του  Αστερίου  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ 
Στομίου συνολικά 220 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 35 αιγοπροβάτων 
του .

15. Στον  Πάνο  Ευριπίδη  του  Χρήστου  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ 
Καστρίου συνολικά 50 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 7 προβάτων του .

16. Στον Τζίκα Νικόλαο του Κων/νου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ Ελάφου  
συνολικά 600 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 80 αιγών του.

17. Στον  Σωτηρίου Αχιλλέα του Αποστόλου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ  
Ανατολής συνολικά 3300 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 194 βοοειδών  
του (95 >24μηνών και 99<24μηνών).

18. Στον Σωτηρίου Κων/νου του Αποστόλου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ 
Ανατολής συνολικά 3400 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 166 βοοειδών  
του (78 >24μηνών και 88<24μηνών).

Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής 2012 καθώς και οι  λοιποί όροι βόσκησης θα είναι  
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  86/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  
(ΑΔΑ:Β49ΛΩ6Ι-ΩΜ9)  «Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ.64/2011  απόφαση  Δημοτικού 
Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Καθορισμός  τρόπου  χρήσης  δημοτικών  βοσκοτόπων  και  
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 2012». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος  που είπε:  «Στην 

εισήγηση  αναφέρεται  ότι:  λαμβάνονται  υπόψη  αποφάσεις  των  Συμβουλίων  των  
Τοπικών Κοινοτήτων, χωρίς να καθορίζεται ποιες είναι αυτές. Απ’ ότι γνωρίζω αυτές  
οι αποφάσεις μιλούν για κατηγοριοποίηση των ζώων που θα μπουν μέσα στις βοσκές,  
ενώ ο Νόμος το απαγορεύει. Ο Νόμος καθορίζει ως βοσκότοπο την έκταση στην οποία  
μπορούν  να  βόσκουν  όλα  τα  ζώα  χωρίς  να  τα  ξεχωρίζει  σε  μικρά  ή  μεγάλα.  Οι  
αποφάσεις  των  Τοπικών  Συμβουλίων  πιθανόν  να  περιέχουν  κάποια  πράγματα  που  
είναι ενάντια στο Νόμο και να ξεχωρίζουν παράνομα βοσκότοπο. Τέτοια περίπτωση 
υπάρχει στην Τοπική Κοινότητα Δήμητρας. 

Εγώ  διαφωνώ,  δεν  το  ψηφίζω  και  έχω  κάνει  ένσταση  κατά  των  αποφάσεων  
64/2012 και 86/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πολύ σοβαρό γιατί ο Νόμος  
λέει ότι: όποιος παρακωλύει την βόσκηση των ζώων αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης  
ενός χρόνου και αυτό αφορά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έχω πει επανειλημμένα στις εισηγήσεις που επικαλούνται αποφάσεις Συμβουλίων 
Τοπικών Κοινοτήτων να γράφονται τουλάχιστον ποίες είναι αυτές για να μπορούμε να  
τις αναζητήσουμε, αλλά το πιο σωστό θα ήταν να επισυνάπτονται στην εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
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 την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
 την  υπ’  αριθμ.64/2012 απόφασή  του  με  τίτλο:  «Καθορισμός  τρόπου  χρήσης 

δημοτικών βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012», 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.86/2012 απόφασή του,

 τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων που έχουν υποβληθεί,
 τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αμυγδαλής, Ομολίου, 

Στομίου, Σωτηρίτσας, Δήμητρας, Καστρίου, Ελάφου, Ανατολής,
 τους  βοσκήσιμους  τόπους  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  Αμυγδαλής,  Ομολίου, 

Στομίου, Σωτηρίτσας, Δήμητρας, Καστρίου, Ανατολής, Ελάφου των οποίων την 
κυριότητα, νομή ή χρήση έχει ο Δήμος Αγίας

 την τοποθέτηση του κ. Καλαγιά Γρηγόριου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.  Διαθέτει  στους  παρακάτω  κτηνοτρόφους,  από  τους  βοσκήσιμους  τόπους  της 
Τοπικής Κοινότητας που διαμένουν, τα εξής:

1. Στον  Ριζάκη  Ματθαίο  του  Δημητρίου  596,57  επιπλέον  στρέμματα  από  τον 
βοσκότοπο ΤΚ Ομολίου για την βόσκηση των ζώων (160αιγοπροβάτων) δηλαδή 
σύνολο 768 στρέμματα (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

2. Στον  Ριζάκη  Νικόλαο  του  Δημητρίου  596,57  επιπλέον  στρέμματα  από  τον 
βοσκότοπο ΤΚ Ομολίου για την βόσκηση των ζώων (160 αιγοπροβάτων) δηλαδή 
σύνολο 768 στρέμματα (λόγω βιολογικής κτηνοτροφίας).

3. Στην  Ασπασία Μυλωνά του Αθανασίου της επιτρέπει  να εισάγει μία αγελάδα 
στον  βοσκότοπο  του  ΤΚ  Ομολίου   και  να  της  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  50 
στρεμμάτων.

4. Στην Μαρία Μυλωνά του Ιωάννη της επιτρέπει   να εισάγει μία αγελάδα στον 
βοσκότοπο  του  ΤΚ  Ομολίου   και  να  της  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  50 
στρεμμάτων.

5. Στον Δημήτριο Μυλωνά του Δρόσου του επιτρέπει  να εισάγει δύο αγελάδες στον 
βοσκότοπο  του  ΤΚ  Ομολίου   και  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  100 
στρεμμάτων.

6. Στον  Πουρέγκα  Κων/νο  του  Γεωργίου  80  στρέμματα  επιπλέον  από  τον 
βοσκότοπο της ΤΚ Αμυγδαλής δηλαδή σύνολο 100  στρέμματα για την βόσκηση 
των δύο αλόγων του.

7. Στον Πουρέγκα Ιωάννη του Ζήση να εισάγει για βόσκηση στον βοσκότοπο της 
ΤΚ Αμυγδαλής επιπλέον 30 αίγες δηλαδή συνολικά  280 αίγες και τρεις χοίροι με 
βοσκότοπο τον ήδη παραχωρημένο 630 στρέμματα.

8. Να διαγραφεί από τον πίνακα νομέων 2012, της ΤΚ Αμυγδαλής η κ. Τζιμούρτου 
Σταυρούλα του Ιωάννη. 

9. Στον Μπούτλα Γεώργιο του Αργυρίου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ 
Αμυγδαλής συνολικά 1270,00 στρέμματα αντί 784,00 που του είχαν παραχωρηθεί 
για την βόσκηση των 77 βοοειδών του και των τριών αλόγων του.

10. Στην Γιαννακού Ευτυχία του Δημητρίου να εισάγει για βόσκηση στον βοσκότοπο 
της ΤΚ Δήμητρας  διακόσια εξήντα πέντε  (265) πρόβατα στον βοσκότοπο της 
ΤΚ Δήμητρας με αναλογούντα βοσκότοπο 397,50 στρέμματα.

11. Στην  Γκλέτου  Σταυρούλα  του  Γεωργίου,  90  στρέμματα  επιπλέον  από  τον 
βοσκότοπο της ΤΚ Σωτηρίτσας δηλαδή σύνολο 260 στρέμματα για την βόσκηση 
των 17 αλόγων της.
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12. Στον Γκλέτο Γεώργιο του Σταυρού, 80 στρέμματα επιπλέον από τον βοσκότοπο 
της  ΤΚ Σωτηρίτσας  δηλαδή σύνολο 100 στρέμματα  για την  βόσκηση των  2 
αλόγων του.

13. Στον Μυλωνά Γεωργίου του Δημητρίου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ 
Ομολίου συνολικά 250 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 5 αγελάδων 
του 

14. Στον Βαζάκα Ευθύμιο του Αστερίου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της ΤΚ 
Στομίου  συνολικά  220  στρέμματα  για  την  βόσκηση  των  συνολικά  35 
αιγοπροβάτων του .

15. Στον  Πάνο  Ευριπίδη  του  Χρήστου  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ 
Καστρίου συνολικά 50 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 7 προβάτων 
του.

16. Στον  Τζίκα  Νικόλαο  του  Κων/νου  να  του  παραχωρηθεί  βοσκότοπος  της  ΤΚ 
Ελάφου συνολικά 600 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά 80 αιγών του.

17. Στον  Σωτηρίου Αχιλλέα του Αποστόλου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της 
ΤΚ Ανατολής  συνολικά  3300 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά  194 
βοοειδών του (95 >24μηνών και 99<24μηνών).

18. Στον Σωτηρίου Κων/νου του Αποστόλου να του παραχωρηθεί βοσκότοπος της 
ΤΚ Ανατολής  συνολικά  3400 στρέμματα για την βόσκηση των συνολικά  166 
βοοειδών του (78 >24μηνών και 88<24μηνών).

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.64/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του  Δήμου  Αγιάς  αναφορικά  με:  «Καθορισμός  τρόπου  χρήσης  δημοτικών 
βοσκοτόπων  και  επιβολή  δικαιώματος  βοσκής  για  το  έτος  2012»,  με  τις 
συμπληρώσεις  και  διορθώσεις  που  έγινα  με  την  υπ’  αριθμ.86/2012 απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγιάς  αναφορικά  με:  «Συμπλήρωση της  υπ’  
αριθμ.64/2012  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Καθορισμός 
τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το  
έτος 2012».

Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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