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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  274/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

25. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΙΜΝΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 24 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα και 

δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 25ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 21/10/2015 εισήγηση του Τµήµατος 

εσόδων & περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Oι δηµότες κτηνοτρόφοι α) Λούσης Χρήστος του Ιωάννου και β) Λούσης 

∆ηµήτριος του Ιωάννου κάτοικοι του οικ. Κλεισοχωρίου της ∆.Ε. Έδεσσας  µε την από 

25-9-2015  αίτησή τους ( αριθµ. πρωτ.25426/25-9-2015,)  ζητούν   να τους επιτραπεί  

κατά την χειµερινή περίοδο  (1-10-2015 έως και 28-2-2016) να βόσκουν  τα ποίµνια τους 

στην αγροτική περιοχή του οικ. Κλεισοχωρίου της ∆.Ε. Έδεσσας  και συγκεκριµένα στις 

τοποθεσίες <<Αγ. Λουκάς>>, <<Μπόλια>>, <<Ρέσκινα>>, <<Ντουρλέικα>> και 

<<Λάκα>> και σε ιδιόκτητα αγροκτήµατα. 

α) Λούσης Χρήστος του Ιωάννου υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

δηλώνει ότι επιθυµεί να µεταφέρει το ποίµνιο του κατά την χειµερινή περίοδο στις 

περιοχές <<Αγ. Λουκάς>>, <<Μπόλια>>, <<Ρέσκινα>>, <<Ντουρλέικα>> στα 

αγροκτήµατα ιδιοκτησίας του Παυλίδη Μεθοδίου, Παυλίδη Ιωάννη, Μπαγκή 

Αναστασίας, Γκότση Νικολάου,  Μαυρόπουλου Αναστάσιου, Χρήστου Κων/νου  και 

τα ιδιόκτητά του. 

  β)Λούσης   ∆ηµήτριος του Ιωάννου   υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 δηλώνει ότι επιθυµεί να µεταφέρει το ποίµνιο του κατά την χειµερινή 

περίοδο στις περιοχές <<Αγ. Λουκάς>>, << Μπόλια>>, << Ρέσκινα>>, <<Ντουρλέικα>> 

στα αγροκτήµατα ιδιοκτησίας   του Παυλίδη Μεθοδίου, Παυλίδη Ιωάννη, Μπαγκή 

Αναστασίας, Γκότση Νικολάου,  Μαυρόπουλου Αναστάσιου του Χρήστου Κων/νου 

και τα ιδιόκτητά του.  

             Σας γνωρίζω ότι  σύµφωνα µε την περ. β της παρα. 1 του  άρθρου 67  του 

Ν.∆.3030/1954 , επιτρέπεται  η βοσκή των ποιµνίων κατά την κρίσι του δηµοτικού 

συµβουλίου µε την  προϋπόθεση όµως ότι αυτά δεν θα κάνουν ζηµιά στα 

αγροκτήµατα της περιοχής».  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις της 

περ. β, παρ. 1, άρθρου 67 του Ν.∆. 3030/1954  καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 

του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την εισαγωγή για βόσκηση, µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2016, των 

ποιµνίων των παραπάνω δηµοτών – κτηνοτρόφων, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

 Ορίζει ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παραπάνω 

κτηνοτρόφους προκαλέσει ζηµία σε λοιπά κτήµατα, που θα διαπιστωθεί από τα 

αρµόδια όργανα, πέραν από τις σε βάρος του κυρώσεις, που προβλέπονται από το 

νόµο, θα του ανακαλείται αµέσως και χωρίς καµία διαδικασία η ανωτέρω άδεια που 

του χορηγήθηκε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  274/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Τµήµα εσόδων & περιουσίας κα  Μ. Μήτσου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο 
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