ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΓΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 16/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Απόυεις βοζκής για ζσζηάδες ηοσ Γημοζίοσ Γαζικού σμπλέγμαηος
«Ξ.Νερού-Φανού-Αεηού-Λιμνοτφρίοσ-Αγραπιδιάς-κλήθροσ-Λετόβοσ- Βαρσκού»
Αριθ. Απόθαζης: 241/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9760/12-07-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Κνπξξή ΄Αλλα
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε, θαη ηνπ Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν Αλέζηε .
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: Με ην κε ΑΠ 9183/02-07-2018 εηζεξρόκελν έγγξαθν ηεο
Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Φιώξηλαο δεηνύληαη νη απόςεηο (ζπκθσλία ή κε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ καο), αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο απαγνξεύζεσλ βνζθήο γηα ηηο
ζπζηάδεο 4γ, 7α, 9γ, 10α, 14γ, &15γ. ηνπ «Γεκόζηνπ Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο «Ξ. Νεξνύ –
Φαλνύ – Αεηνύ – Ληκλνρσξίνπ – Αγξαπηδηάο – θιεζξνπ – Λερόβνπ – Βαξπθνύ» όπσο
απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Τινηνκίαο ηνπ ελ ιόγσ δαζηθνύ ζπκπιέγκαηνο, νη
νπνίνη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Γ/λζε δαζώλ Φιώξηλαο γηα ζεώξεζε θαη έγθξηζε.
Δηδηθόηεξα πξνηείλεηε ε επηβνιή απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ βνζθήο (δεθαεηηώλ γηα ηα
γίδηα, πεληαεηώλ γηα ηα πξόβαηα θαη επηαεηώλ γηα ηα κεγάια δώα) όπσο θαη απαγόξεπζε
βνζθήο εκίαηκσλ θαη άγξησλ ρνίξσλ ζηηο απνςηισηηθά πινηνκνύκελεο επηθάλεηεο ησλ ελ
ιόγσ ζπζηάδσλ.
Έρνληαο ινηπόλ ππόςε όια ηα παξαπάλσ πξνηείλσ ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ ζηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ απαγνξεύζεσλ θαη εηδηθόηεξα κε ηελ
επηβνιή απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ βνζθήο (δεθαεηηώλ γηα ηα γίδηα, πεληαεηώλ γηα ηα
πξόβαηα θαη επηαεηώλ γηα ηα κεγάια δώα) όπσο θαη ηελ απαγόξεπζε βνζθήο εκίαηκσλ θαη
άγξησλ ρνίξσλ ζηηο απνςηισηηθά πινηνκνύκελεο επηθάλεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Γαζηθνύ
πκπιέγκαηνο «Ξ. Νεξνύ – Φαλνύ – Αεηνύ – Ληκλνρσξίνπ – Αγξαπηδηάο – θιεζξνπ –
Λερόβνπ – Βαξπθνύ, ζύκθσλα θαη κε ηνλ ππό έγθξηζε Πίλαθα Τινηνκίαο .
Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο μύιεπζεο θαη ηνπ
κνηξάζκαηνο μύισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΓΝΩΜΟΓΟΣΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ απαγνξεύζεσλ θαη εηδηθόηεξα κε ηελ επηβνιή απαγνξεπηηθώλ
δηαηάμεσλ βνζθήο (δεθαεηηώλ γηα ηα γίδηα, πεληαεηώλ γηα ηα πξόβαηα θαη επηαεηώλ γηα ηα
κεγάια δώα) όπσο θαη ηελ απαγόξεπζε βνζθήο εκίαηκσλ θαη άγξησλ ρνίξσλ ζηηο
απνςηισηηθά πινηνκνύκελεο επηθάλεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο «Ξ. Νεξνύ –

Φαλνύ – Αεηνύ – Ληκλνρσξίνπ – Αγξαπηδηάο – θιεζξνπ – Λερόβνπ – Βαξπθνύ, ζύκθσλα
θαη κε ηνλ ππό έγθξηζε Πίλαθα Τινηνκίαο .
Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο μύιεπζεο θαη ηνπ
κνηξάζκαηνο μύισλ γηα αηνκηθέο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 241/2018.
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